
Ni edukistoj cl 28 landoj kaj oficialaj delegitoj de 16 re

gistaroj kunveninte en la Sekretariejo de Ligo de Nacioj 

en (“«enevo, frate salutas niajn kunlaborantojn en ia tasko 
lumigi la mensojn de la homoj.

Ni asertas nian konvinkon, ke Ia fundamento de la nuna 

bedaŭrinda stato, en kiu Ia civilizita mondo trovigas, estas 

tiu malkompreno kaj malfido, kiu dividas la popolojn unu 
de alia.

Ni asertas nian konvinkon, ke la sola certa kuracilo kontraŭ 

tiu ĉi malbono estas eduko al homeco kaj efektivigo de la 

principo de internacia alproksimigo, por kiu staras Ligo 
de Nacioj.

Ni rigardas kiel unu el la plej valoraj konlribuoj al 

la soJvo de la problemo de mondrekonstruo la internacian 

helplingvon Esperanto, kaj asertas nian konvinkon, ke ĝi 

flanke de la naciaj kulturlingvoj devas farigi parto de la 

eduka programo en ĉiu civilizita lando.

Ni deziras konigi al vi la rezultojn de nia sperto en 

Ia instruado de Esperanto en multaj diverslandaj lernejoj.

Ni konstatis, ke Esperanto estas tute sufiĉa por praktika 

uzado kiel internacia lingvo, por ĉiuj celoj parolaj aŭ skribaj, 

al kiuj lingvo estas bezonata; krom tio ĝ i posedas rimark

indajn ecojn, kiuj pruvas gian valoron, kiel ilo eduka.

G i valoras, kiel helpo por la gusta uzado de la gepatra 

lingvo. T io montrigas per la plibonigo de la gepatralingva 

prononco kaj elparolo, pli bona elekto de vortoj, pli preciza 

scio de vortsignifoj kaj pli klara kompreno de gramatikaj 
principoj.

Esperanto faciligas la akiron de lingvoj modernaj kaj 

klasikaj, faciligante la taskon kaj Ŝparante la tempon de la 

instruisto, klarigante la gramatikajn formojn, liverante in

ternaciajn vortradikojn, kaj kutimigante la menson de lernantoj 

esprimi sin en pli ol unu lingvo.

Laŭ nia opinio, Esperanto devas esti instruata al infanoj 

kiel unua lingvo post la gepatra, kaj enkondukata jam en 

la unuagradan instruprogramon. Ĝ i provizus la lernanton, 

kiu devas frue eliri el la lernejo, per sufiĉa scio de dua 

lingvo praktike uzebla, ĉ i  montrus, ĉu tiuj, kiuj eniras 

duagradan instruon posedas kapablon por plia lingvostudado 

kaj ĝ i sendus ilin al tiu lerno kun mensoj pretigitaj al tio. 

ĉ i  ebligus, sekve, ŝparadon de tempo kaj pli bonajn rezultojn 

en la ellernado de lingvoj. Lernantoj nekapablaj en la ling

vostudado povus sin fordoni al pli konvenaj studoj.

Ni konstatis, ke scio de Esperanto vekis ĉe niaj ler

nantoj pli realan konon kaj Saton de geografio, mondhistorio 

kaj eĉ morala edukado, pli grandan kaj pli simpatian 

intereson pri fremdaj popoloj, pri ties kutimoj, literaturo kaj 
arto. Esperanto edukas infanojn al tutmonda paco kaj pro

fundigas en ili idealon de Ligo de Nacioj. Tio cl efektivigas 

precipe per intersango de leteroj, ilustritaj poŝtkartoj kaj 

desegnajoj inter infanoj diverslandaj, per legado de inter

naciaj gazetoj en Esperanto, kaj per studado de fremdaj 

literaturoj. Lernantoj povas korespondi jam post kelkmonata 

studado. La avantaĝo morala de tiu ĉi multlanda kores

pondado estas tre granda.

Per du unuhoraj lecionoj ĉiusemajne la lernantoj povas 

akiri en unu jaro tian praktikan konon de la lingvo, kian 

en iu alia lingvo estas tute neeble atingi en tri jaroj.

Ni submetas ĉ i tiun manifeston al via serioza konside

rado, kaj kore rekomendas al vi akceli la instruadon de 

Esperanto en via lando, ne nur pro ĝia utileco por ko

merco, scienco kaj ceteraj fakoj de internacia agado, sed ankaŭ 

pro ĝia valoro morala, kiel incitilo al tiu amika interrilatado de ia 

popoloj de la mondo, kiu estas la vera celo de Ligo de Nacioj.

ĉenevo, 20an de aprilo 1922.
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En la nonio de la konferenco mi petas ke la Manifesto, grava kaj solena dokumento, estu oficiale komunikata 

de ĉiu Nacia Societo al la Ministro de Publika Instruado, de ĉiu loka grupo al la Urbestraro kaj Lernejestraro, 
de ĉiu delegito de UEA al la pedagogia kaj ĉiutaga gazetaro. Estas nun plej tauga momento por proponi 

eksperimenton en lernejoj. De la plenumo de tiu solena devo dependas decida stupo al oficialigo.

La prezidanto: Edmond Privat.

A

La Geneva Konferenco
D-ro Stan Kamaryt

Se oni volas en kelkaj vortoj sumi la generalan im 

preson pri la konferenco, oni povas d ir i: atento pri faktoj, 

tendenco plej baldaŭ realigi tion, kio estas realigebla. 

Spertuloj el 28 nacioj aŭskultataj de oficialaj reprezenantoj 

de 16 diversŝtataj ministroj raportis pri la ĝisnuna stato 

de instruado pri esperanto en publikaj lernejoj kaj la rice

vitaj spertoj kaj rezultoj. La sciigoj estis koncizaj kaj pre

cizaj, nombroj, faktoj, konkretaj diroj estis postulataj de 

la konferenca estraro kaj sole tiaspecaj informoj trovis 

atentemajn orelojn de la ĉeestantaro. Kaj ili laŭvere estis 

«fidindaj. Nombroj de klasoj kaj lernantoj, kiuj ricevis 

en publikaj lernejoj sisteman instruon de esperanto ne 

estas tute malrespektindaj. Kaj la raportoj pri la rezultatoj 

ricevitaj en instruado de esperanto al la junaj geknaboj 

de la tre diversaj nacioj pruvas, ke ne estas trompa fan

faronado la aserto pri la facila lernebleco de la lingvo de 

Zamenhof. Precipe la granda diver3eco de nacia aparteno 

de la raportantoj konvinkas eĉ skeptikemulo^ Pri rilate 

facila lernebleco de nia lingvo povas laŭ spertoj faritaj 

raporti ekzemple ne sole Anglino F-ino Dixon aŭ Italino 

F-ino Pomarici sed same Japano Kavaniŝi aŭ ĉ in o  Kenn. 

Eĉ pri helpo de studo de esperanto al lerno pri gepatra 

lingvo, fremdaj lingvoj, geografio, fremdnacia historio oni 

audis konvinkajn faktojn; faktojn prenitajn el empirio; ĉar 

klara, simpla, priskribema, atentema, malfantaziema spirito 

de invitinto de la konferenco prof. P. Bovet, kiu sukcese 

klopodas progresigi la edukadajn metodojn per eksperi

menta kaj empiria studo de la infano, kvazaŭ superflugus 

en la konferenca Cambro. Tio koncernis la ĝisnunajn faktojn.

Sed la konferenco klopodis ankaŭ pri starigo de vojoj, 

sur kiuj oni venus al enkonduko de esperanto en publi

kajn lernejojn en Ia tuta civilizita mondo. Ankaŭ tiun ĉi 

diskuton regis konkreteme meditado. Ne fortaj paroloj aŭ 

nekritika deklamado pri bezono, disvastigo kaj kvalitoj de 

esperanto estis aŭdataj, sed la diskutantoj kaj propo

nantoj preskaŭ sen escepto devigis atenti pri la efektiva 

stato de potenco de nia movado kaj serei la metodojn, 

per kiuj ni povus pli rapide enkondukadi esperanton en 

publikajn lernejsistemojn. Neniu atendis subitan Sangon, 

neniu profetis miraklon, ne momenta sed nur iom post 

ioma enkonduko de nia lingvo en lernejojn montrigis kiel 

metodo efektiviginda kaj efektivigebla. Kaj estas fakto la 

plej gojiga, ke malgraŭ la kritika singardemo, oni tamen 

povis konstati, ke la tempo jam venis, en kiu ni kun suk

ceso povas insisti pri komenco de sistema oficiala in

struado de esperanto en lernejoj de ĉiuj kulturaj Statoj 

kaj eklabori por interŝtata akordo pri tiu instruado. La 

Porlerneja komisiono elektita en Praha estis proklamita 

konstanta, ĝia estraro klopodos, ke ĉiu Ŝtato estu en ĝi 

reprezentita per aktiva membro kaj per oficiala registara 

delegito; la ta^ko de ĝi estos ne sole kolekti la doku

mentojn sed ankaŭ organizi, ke la inciatoj ĉe oficialaj 

aŭtoritatoj estu laŭ ebleco farataj samtempe, ke oni insistu 

pri la interŝtata kontrakto, ke oni neniam povu forgesi, 

ke enkonduko de esperanto en lernejojn, eĉ la iom post ioma 

enkonduko, povas sole tiam sukcesi, se ĝi okazos internacie.

El la rezolucioj generalaj, kiujn Ia konferenco akceptis 

ĉe la fino, Ia plej grava estas »Manifesto al instruistaro

de la mondo*, laŭ propono de Brita Esperanto-Asocio; 

ĝi volas fariĝi kvazaŭ esperantista ĉarto, kaj ĝi povas tia 

fariĝi, precipe pro la konkreteco de siaj postuloj.

Sed ankaŭ Ia ekstera, Ia teknika parto de Ia konferenco 

estis bonega. Kvankam mi ne Satas parolon flateman, mi 

devas diri mian sinceran gratulon al la organizintoj. La 

servoj de la loka komitato funkciis sen mankoj. On i atendis 

la konferencanojn eĉ je la tre frua horo en la stacidomo, 

oni persone kondukis ilin hotelojn, zorgis pri ilia informo 

per taŭga kolekto de informaj presajoj tuj post alveno, la 

komunaj tagmanĝoj kaj vespermanĝoj en hotelo Richemond 

certe ĉiun tre kontentigis laŭ kvalito kaj kvantito, kaj tamen la 

prezo ne Sajnis al mi, kvankam el lando de nebona valuto, 

tro alta. La familiaj akceptoj de la konferencanoj ĉe profesoro 

Bovet, Socia lernejo por virinoj, D-ro Nitobe, gesinjoroj 

Privat kunvenigis Ia konferencanojn kun la aŭtoritatuloj plej 

diversaj kaj la atmosfero ĉe ĉiuj skribis ĉarmajn rememorojn 

en niajn korojn. Kaj la teknika flanko de la konferencaj kun

venoj mem meritas laŭdon specialan. Ili okazis en unu el 

salonoj en la domo de Ligo de nacioj, kiu ankaŭ dispon

igis al la konferenco siajn oficejon kaj oficistojn. Tiuj ĉi 

montris ne sole sian bonan scion de esperanto sed ankaŭ 

sian specialan kapablecon dum  organizado de la kunsidoj. 

La demandaroj, raportoj, proponoj kaj rezolucioj diskutotaj 

aŭ akceptitaj estis mirinde rapide tradukataj el esperanto 

en francan kaj anglan lingvon aŭ returnen, zorge presataj 

per ciklostile kaj disdonataj al la konferencanoj kun tiel 

memkomprenebla baldaŭeco, ke oni eĉ miri ne trovis tempon. 

Prezidanto de la kunveno estis Ed. Privat. Lia direktado de 

la agado meritus ankaŭ specialan laŭdon. Sed ĉar li estas 

direktanto de tiu ĉi gazeto kaj legos mian artikolon antaŭ 

la preso, li certe forstrekus pro troa modesteco la vortojn, 

kiujn skribi instigas m in sperto. Sed tion li tamen permesu 

d ir i: lia klara, konkreta pensmaniero tre helpis, ke dum la 

6 longaj kunvenoj la diskuto havis ĉiam tre altan n ive lon ; 

sed ankaŭ lia estis la kompatema kaj komprenema koro 

plena de kuraga entuziasmo, kies batado estis sentata de 

koroj de geinstruistoj, venintaj el la tuta mondo, kiel danko 

kaj rekompenco por iliaj esperoj kaj laboroj.

Vesperojn oni utiligis por propagandaj kunvenoj, kiuj 

okazis en ĉambrego de universitato kaj en galerio Athenee. 

Ankaŭ tiam estis la nivelo de la paroladoj tre alta. Ili pro

pagandis nian ideojn certe sukcese, ĉar la parolantoj ne 

volis propagandi sed informi.

Dum  la tuta konferenco oni ne parolis grandajn vortojn, 

oni ne kantis ĉe la fino de la kunvenoj la himnon, sed 

tamen la konferenco estis mirinda manifesto de entuziasma 

idealismo. El 28 nacioj venis la geinstruistoj, multaj certe 

tre pene kolektinte la necesan monon, simple pro tio, ĉar 

ili sentis la devon labori por la homara progreso. Ne povas 

perei la movado, kiu havas tiajn batalantojn.

La konferenco faris efektive grandan kaj gravan laboron. 

O n i ne povas sufiĉe danki la organizintojn. Sed estus la 

plej malbona danko al ili ĝoji simple pri Ia sukceso. La 

vera laboro por la konferencanoj nur komencas. Estas be

zone utiligi la rezultojn de la konferenco. Baldaŭ aperos 

detala raporto pri ĝi. Estas absolute bezone, ke en ĉiu ŝtato 

lernejaj aŭtoritatoj estu informataj kaj zorge informataj pri 

ĉiuj faktoj, kiujn Ia konferenco kolektis kaj pri ĉiuj rezolu

cioj, en kiuj ĝi montris sian volon sisteme kaj firme realigi 
sian celon.
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O fic ia la  Protokolo

Oficiala Delegitara Listo

Por Albanio

S-ro Dhimiier Berati, delegito de la Ministrejo de Publika Instruado.

Austria Delegitaro

S-ro Hugo Hoan, teknika konsilisto, delegito de la Ministrejo por 

Publika lnstruado.

Prof. Schamanek, direktoro de publika lernejo, lektoro pri Espe

ranto en la Teknika Instituto, Wien.

Belga Delegitaro

S-ro Ld. Haine, profesoro en Bruxelles, delegito de la Belga Ligo 

Esperantista.

S-ro Jacobs, instruisto en Antwerpen, sekretario de la Internacia 

Asocio Instruista. (Forestis pro malsano.)

Por Bulgario

S-ro N . F. Nikolaje/, sekretaria konsilanto de la Bulgara Dele
gitaro al la Ligo de Nacioj.

Brita Delegitaro

D-ro Alexandra Fisher, M. A., D. Ltt., Bishop Auckland, direkto

rino kaj delegitino de Girl’s County Council School.

George Probert, Bedvvorth, instruisto delegita de Eduka Komitato.

R. J. Wilcox, Bedworth, instruisto delegita de Eduka Komitato.

Miss Agnes Hogg, G!astonbury, instruistino delegita de Eduka 

Komitato en Eccles.

Brita Espe rani o-Asocio.

J . Merchant, Sheffield, vic-prezidanto de Brita Esperanto-Asocio.

IV. M. Page, S. S. C., Edinburgh, vic-prezidanto de Brita Esperanto- 

Asocio.

Montagne C. Butler, London, sekretario de B. E. A.

Miss Jane Baird, Edinburgh, instruistino.

Miss Elizabeth Hogg, Glastonbury, instruistino.

Lankastra kaj Cheshita Federacio.

Profesoro W. E. Collinson, M. A., Ph. D., Liverpoola Universitato. 

Miss A. E. Dixon, Eccles, instruistino.

Miss M. A. Caldwell, Leigh, instruistino.

Yorkshira Federacio

T. Holmes, Ship!ey, prezidanto de la Federacio.

Miss Louise Briggs, Leeds, instruistino.

Midlanda Federacio.

Mrs K  Woodhouse, Birmingham, instruistino.

Skota Federacio.

David J . Young, M. A., delegito de la Eduka Instituto de Skotlando. 

Miss Isa Wat$on, Coatbridge, instruistino.

Skolta Delegitaro (Bov Sco uis’ Associations).

Kenneth Graham Thomson, Bexley Heath, delegito de Skolta Espe

ranta Ligo kaj de „The Trail“.

Drummond Page, Edinburgh, Skota Agento de Skolta Esperanta 

Ligo.

Miss Sarah Me Cullough, instruistino, Belfast, delegitino de Bel

fasta Skolta Asocio.

Neoficiala Instruista Delegitaro.

Miss E. Arnold, Belfast, instruistino.

Miss L. E. Duncan, Manchester, instruistino.

Miss E. Foster, Belfast, instruistino.

Miss M. W. Hunter, Edinburgh, instruistino.

Helpa Delegitaro.

Mrs Holmes, Shipley.

O. W. Goodall, London.

Mrs Goodall, London.

John m itis, Sheffield.

D. E. Stamp, Sheffield.

Cekoslovaka Delegitaro

Prof. Rudolf Fridrich, delegito de la Ministrejo de Publika Instruado.

Prof. D-ro Stan. Kamaryt, delegito de la Ministreja Pedagogia Insti

tuto „Komensky“ kaj de la ĉekoslovaka Asocio Esperantista.

S-ro B. Ludvlk, instruisto, delegito de la Universala Esperanto 

Asocio en Kostelec n. Ĉern. Lesy.

F-ino J . ŝupiHova, instruistino, delegitino de la Rondeto de Esper

antistinoj en Praha.

S-ro Karl Heli, inspektoro, delegito de la Ligo de esperantista 

societaro germana en ĉekoslovakio.

Por Cilio

S-ro Manuel Rivas-Vic uha, reprezentanto de la ĉilia Delegitaro 

al la Ligo de Nacioj.

Cina Delegitaro

S-ro Van-Ho-Fang, delegito de la Ministrejo por Publika Instruado.

D-ro Tch£ou-Wei, teknika konsilanto de la ĉina Delegitaro al la 

Ligo de Nacioj.

S-ro Sinpak, delegito de Universala Esperanto-Asocio en Peking.

S-ro Kean, delegito de esperantista studenta rondo en Franco- 

ĉina Instituto.

Dana Delegitaro

Prof. N . C. Carlson, direktoro de la komerca lernejo en Odense, 

delegito de la Centra Dana Esperantista Ligo.

F-ino Asta Mikkelsen, instruistino en Kopenhago, prezidantino de 

la Dana Esperantista Instruistaro.

F-ino Astrid Rybo, sub-inspektorino lerneja en Kopenhago, dele

gitino de la Centra Dana Esperantista Ligo.

Por Egipto

S-ro Mohamed Fahrny, prezidanto de la Egipta Junularo.

Por Finnlando

S-ro Tapio Voionmaa, delegito de la Ministrejo de Publika Instruado.

Por Greklando

S-ro Spyridon G. Pappas, reprezentanto de la greka Sekretariejo 

ĉe la Ligo de Nacioj.

Franca Delegitaro

S-ro AndrJ Baudet, prezidanto de la Administra Komitato de Ko

merca Lernejo en Parizo, delegito de la Pariza Komerca 

Ĉambro.

S-ro Pascalis, eks-prezidanto de la Komerca ĉambro en Paris, 

delegito de la Pariza Komerca ĉambro. (Forestis pro malsano.)

S-ro Deligny, profesoro en la liceo de St-Omer, delegito de la 

Komerca ĉambro de St-Omer, de la Societo de 1’Amikoj 

de Esperanto kaj de la Franca Societo por propagando de 

Esperanto.

S-ro L. Poncet, delegito de la Franca Societo kaj de la Komerca 

kaj Industria Asocio en Lyon.

F-ino Henriette Meyer, instruistino en Paris, delegitino de la So

cieto de TAmikoj de Esperanto kaj de la Centra Oficejo.

S-ro Testud, instruisto en Firminy, delegito de la Universala Espe

ranto-Asocio.

S-ro Ratouillat, instruisto en St-Nicolas, delegito de la Universala 

Esperanto-Asocio.
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Por Georgio

S-ro Chavi-Chvili, reprezentanto de ia Delegitaro de Georgio ĉe 

la Ligo de Nacioj.

Germana Delegitaro

Prof. D-ro Dietterle, direktoro de la E‘ peranto-Instituto por Ger

mana Respubliko, delegito de la Ministrejo de Interno, kaj dele

gito de la Brunsviga Ministrejo de Publ ka Instruado.

D-ro Steche, Leipzig, prezidanto de la Germana Esperantista Asocio, 

eks-deputito de la Saksa Parlamento, delegito de la Saksa 

Ministro de Internaj Aferoj.

D-ro T roe ge I, profesoro en la seminario de Auerbach, delegito 

de la Saksa esperantista iigo.

Prof. D-ro Ledermann, Niirnberg, prezidanto de la Bavara Ligo 

Esperantista.

S-ro Hahn, instruisto en Dresden, delegito de la Saksa Popola 

Instruistaro.

S-ro Kurt Kauffmann, delegito de la Universala Esperanto-Asocio, 

Heidelberg. ,

Por Hungario

S-ro prof. Zoltan Baranjai, direktoro de la hungara sekretariaro

ĉe la Ligo de Nacioj.

Por Hispanio

Do \ Jose N unei y Rey, inspektoro, delegito de la Polica Lernejo 

kaj Direktejo de Publika Ordo en Madrid.

Itala Delegitaro

Prof. Komandanto Alessio, Padova, delegito de Ia Ministrejoj de 

Publika instruado kaj Maristaro.

Kavaliro A (tilio Vaona, Verona, prezidanto de Ia Itala Federacio 

Esperantista.

S-ro Ippolito Pialti, instruisto, delegito de la urbestraro Milana. 

S-ro Pletro Rota, instruisto, delegito de la urbestraro Milana.

F-ino Domenica Pomoria, instruistino, delegitino de la Instituto de 

Esperanto por Lombardio.

D-ro Ioschi, profesoro en Teknika lernejo, delegito de la urbe

straroj de Cologna-Veneta kaj Bologna, reprezentanto de la 

Itala katedro de Esperanto.

Japana Delegitaro

S-ro Usami, sekretaria konsilanto dela Japana delegitaro al la Ligo 

de Nacioj, delegito de la Min strejo por Eksterlando.

S-ro Kavanisi, teknika konsilanto de la Japana delegitaro ĉe la 

Internacia Labora Ofcejo, delegito de la Japana Esperanto- 
Instituto.

S-ro Fuĵisaŭa, raportanto al la Ministrejo de Publika Instruado.

Nederlanda Delegitaro

Prof./. I' Sevcnhuijsen, Maarlem, delegito de la Ministrejo por 

l*ublika lnstruado, prezidanto de la Internacia Asocio Instruista, 

deleg to de la Nederlanda Asocio „La Estonto estas nia*4.

S ro Bramkanip> instru sto en Hago, delegito de Universala Espe

ranto-Asocio en Scheveningen.

Por Persa Imperio

D-ro Privat, reprezentanto de la Persa Delegitaro al la Ligo de
Nacioj.

Por Pollando

D-ro Antoni Czubrynski, delegito de la Pola Esperanta Societo.

Por Rumanio

S-ro abato Andreo Ĉe, delegito de Transilvania Esperantista Centro, 

de Ia Komerca kaj Industria ĉambro kaj de la Societo de 
komercistoj en Ciuj.

Por Ruslando

S-ino N. Uma/tski, delegitino dela Esperantista Societo en Moskvo.

Por Svedlando

S-ro Elias Bcckmann, profesoro en Gevle, delegito de la Sveda 
Esperantista Federacio.

Svisa Delegitaro

deneve.

D-ro Pierre Bovet, profesoro en la Universitato, direktoro de la 

Instituto J.-J. Rousseau, delegito de la Departamento de Pu

blika lnstruado. '

D-ro Edmond Privat, docento en la Universitato, delegito de Ia 

Departamento de Publika Instruado, prezidanto de la Inter

nacia Komisiono por Esperanto en Lernejoj.

S-ino Alphonse, instruistino, delegitino de Ia Departamento de Pu

blika Instruado.

F-ino N. Dubois, instruistino, delegitino de Ia Departamento de 

Publika Instruado.

S-ro Rudhardt, instruisto, delegito de la Departamento de Publika 

Instruado.

S-ro Martin, instruisto, delegito de la Departamento de Publika 

Instruado.

S-ro Borsa, instruisto, delegito de la Svisa Esperanta Societo.^ 

Neuchatel.

S-ro O. Stroele, instruisto en Neuchatel, delegito de la Departa

mento de Publika Instruado.

S-ro Ed. Ducommun, instruisto en Le Locle, delegito de la De

partamento de Publika Instruado.

S-ro William Perrenoud, instruisto en Cernier, delegito de Ia Svisa 

Esperanta Societo.

F-ino Straub, instruistino en Neuchatel, delegitino de la Svisa 

Esperanta Societo.

Bern.

S-ro Ed. Stettler, prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio.

(forestis pro malsano) Zurich.

S-ro Unger, delegito de la Svisa Asocio por internacia komerca 

lingvo, de la Instituto „Minerva“ kaj de la Svisa Specimena 

Foiro.

S-ro D-ro Eugen Muller, gimnazia profesoro, delegito de la Svisa 

Esperanta Societo.

Por Ukrajno

S-ino Alexandra Mexin, delegitino de la Universala Esperanto 

Asocio kaj de Ukrajno-Svisa komerca Ĉambro.

Internaciaj organizoj oficiale reprezentataj

Ligo de Nacioj.

Internacia Laboroficejo.

Internacia Komitato de la Ruga Kruco.

Ligo de la Societoj de Ruga Kruco.

Internacia Oficejo de la Paco.

Internacia Unuiĝo por savi infanojn.

Universala Alianco de la Kristanaj Junulaj Asocioj.

Internacia Oficejo de Fervojaj horaroj.

Internacia Oficejo por defendi indianaron.

Internacia Oficejo de Novlernejoj.

Internacia Oficejo por Rajto de Popoloj.

Internacia Federacio Kontraŭprostituda.

Internacia Bahaista Movado.

Internacia Katolika Junularo.

Internacia L:go de Virinoj por Paco kaj Libereco.

Mondunuiĝo de Virinoj.

Ligo de hebreaj Virinoj.

Tutmonda Cionista Movado.

Ligo por Agado Etika.

Socia Lernejo por Virinoj.

Franca Komerca Ĉambro en Ĝenevo.

Itala Komerca Ĉambro en Ĝenevo.

Nederlanda Komerca Ĉambro en Ĝenevo.

Hispana Komerca Ĉambro en Ĝenevo.

Ukrajno-Svisa Komerca Ĉambro.
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Unua kunsido, 18 Aprilo, je IO. h. matene. 

Malfermo kaj raportoj

Profesoro Pierre Bovet malfermas la kunsidon, en la 

plenigita vitra salonego de la Ligo de Nacioj kaj donas 

tuj parolon al Sir Eric Drummond, Ĝenerala Sekretario de 

la Ligo de Nacioj.

Sir Eric Drummond parolante angle, deziras bonvenon 

al la Konferenco. Pro du kaŭzoj la Sekretariaro de Ia Ligo 

de Nacioj havas intereson pri la laboro de la Konferenco: 

I. La spirito, kiu instigis la kunvokon de la Konferenco 

estas la sama, kiu instigas la Ligon de N ac io j: pli bona 

interkompreno kaj pli proksima kunlaborado inter ia po

poloj de la mondo. 2. La Sekretariaro devas prepari plenan 

raporton pri la stato de Ia Esperanta movado tutmonda. 

La Konferenco alportos jam informojn. Aliaj poste venos. 

Sir Eric Drummond en antaŭo dankas por tiuj informoj 

kaj deziras ai la Konferenco sukceson.

La parolo de Sir Eric Drummond estas legata de S ro 
Fujisaŭa en Esperanta traduko.

Bonvena parolado de S ir Eric Drummond, Sekretario Ĝenerala

de la  Ligo de N acioj.

Estimataj gesinjoroj.
Mi ne bezonas diri kiom grandan plezuron mi havas dezirante 

al vi koran bonvenon en la Sekretariejo de la Ligo de Nacioj. Ni 

ĝojas meti al la dispono de via konferenco la faciligon kiun ni 

povas proponi al vi.

Vi venis kiel delegitoj de multaj registaroj kaj de multaj grandaj 

institucioj urbaj kaj lernejaj por partopreni konferencon pri la 

instruado de esperanto. Kiaj povas esti la opinioj pri Ia valoro 

de esperanto kiel oficiala helplingvo, ĉiu konsentos ke la spirito, 

kiu inspiris la kunvokon de tiu konferenco estas simila al tiu, kiu 

instigas la Ligon de Nacioj. Ni ĉiuj klopodas en diversaj kampoj 

por pli bona interkompreno kaj pli proksima kunlaborado inter 

la popoloj de la mondo. Estas granda idealo. Al ĝi homoj de 

bonvolo ĉiam' donis kaj donos sindonan helpon.

Konsiderante tiun komunan celon, mi estas vere felica, ke ni 

povis arangi ke tiu konferenco okazu en la domo de la Ligo de 

Nacioj.

Sed ekzistas ankaŭ alia kauzo kial Ia Sekretariaro havas spe

cialan intereson pri via laboro. Lastan Septembron, la dua kunsido 

de la Ligo de Nacioj decidis meti la demandon pri tutmonda in

struado de esperanto en lernejoj sur la programon de la tria kun

sido okazonta la venontan aŭtunon. Estis ankaŭ decidite ke la 

Sekretariaro preparu dume plenan raporton pri la spertoj jam faritaj 
kaj rezultatoj atingitaj.

Por tiu celo la Kunsido deziris faktaron kaj statistikojn, kaj 

tial ni dissendis demandaron, al kiu jam kelkaj el vi afable res

pondis. Mi esprimas nian sinceran dankon pro tiuj respondoj kaj 

la esperon ke pliaj baldaŭ venos, ĉar ni kompreneble deziras ke la 

Kunsido havu antaŭ si la tutan eblan informaron.

Mi estas certa ke tiu konferenco metos plian lumon sur la 

problemon, kiun ni studas, kaj havigos al ni novan konon pri la 

diversaj eksperimentoj entreprenitaj de vi. Tuta tiu materialo estos 

tre valora por ni por plenumi nian taskon.

Sed aparte de tiu speciala vidpunkto, la suba ligilo de komuna 

idealo instigas min, kiel Sekretarion ĝeneralan de la Ligo de Nacioj, 

esprimi al vi, estimataj gesinjoroj, mian sinceran bondeziron por 

la sukceso de via konferenco.

Prof. Bovet france dankas al Sir Eric Drummond.)K lar

igas: I. la celon de la Konferenco: ĝi estas ne-Esperant- 

ista, sed teknika. Instituto Jean Jacques Rousseau, fondita 

de Profesoro Claparede, opinias, ke progreso pedagogia 

estas ebla nur per eksperimentado kaj kolektado de akiritaj 

rezultatoj. Ĝ i ekzamenas nun la demandon pri'Esperanto 

same, kiel ĝi iam ekzamenus demandon pri instruado de

desegno, aŭ korpeduko. La instituto deziras diskuti metode. 

Ĝ i turnis sin al ministrejoj de la publika instruado kaj al 

diversaj institucioj en la tuta mondo, kaj invitis ilin sendi 

reprezentantojn, kiuj povus kunsidi konference. Poste tiuj 

povus raporti egale en ĉiuj siaj landoj. La nuna Konferenco 

estas la efektivigo de tiu sugesto. Kompreneble, la helpo 

de Esperantistoj estis necesa. 2. Ia programon. Ĝ i estas 

simpla: studado de ne-kontraŭdiritaj kaj k o n tr a u d ir i  re

zultoj de Esperanto-instruado en lernejoj.

a) Logika valoro de Esperanto.

b) Morala valoro de Esperanto.

e) Metodoj de instruado.

d) Rezoluciaro.

La Konferenco interesigas aparte pri la demando rilate 

lernejojn unuagradajn kaj duagradajn. Tamen kun intereso 

ĝi aŭdos ankaŭ pri kelkaj faktoj en fakoj komerca, ktp.

La lingvo uzota de la Konferenco kompreneble povas 

esti nur Esperanto. Tiel estos multa tempo Ŝparata. (Esper

ante). Proponas elekton de prezidanto kaj estraro de la 

Konferenco.
S-ro Page en la nomo de la Brita delegitaro proponas 

por Ia prezido D-ron Privat, pro lia konata dudekjara sin

dono al la afero kaj ankaŭ ĉar li estas la prezidanto de la 

Praha Komisiono pri Esperanto en Lernejoj.

La propono de D-ro Page estas unuanime akceptita per 

aklamo kaj levo de manoj.

Parolo de D-ro Edmond Privat.

D-ro Privat dankas pro la al Ii farita honoro. Sed ĉi 

tie temas pli pri laboro, ol pri honoro. La honoron li de

ziras transdoni al tri aliaj personoj: I. al Prof. Bovet, 2. al 

S-ro J. V. Sevenhuijsen, prezidanto de la Internacia Asocio 

Instruista ^eestanta), 3. al ne-ĉeestanta Prof. Cart, prezid

anto de la Esperanta Akademio. Tiujn tri eminentajn per

sonojn li proponas, kiel honorajn prezidantojn de la Kon

ferenco.

La propono estas akceptita.

Kiel ĝeneralan sekretarion de la Konferenco li pro

ponas S-ron W . Perrenoud, instruisto el Neuchatel, delegiton 

de Svisa Esperanta Societo, (akceptita.)

Dankas al Ligo de Nacioj. Salutas ankaŭ ĉeestantan 

D-ron Nitobe. Rigardas la nunan Konferencon, kiel grand

igitan komisionon Prahan. Du kondiĉoj estas necesaj por 

enkonduki Esp. en lernejojn: I. montri al Ŝtatoj, ĉu per 

tio oni tempon perdos aŭ ne. 2. reciprokeco kaj samtempeco 

de klopodoj en diversaj landoj.

Nia afero estas ankoraŭ tre modesta. La demando por 

ŝtatistoj ne estas unuaranga. Sed jam pri faktoj ni povas 

paroli. Ni devas nun transiri de la eksperimenta momento 

al la pli definitiva.

Ambaŭ institucioj: Instituto J. J. Rousseau kaj Ligo de 

Nacioj estas senpartiaj; unu pedagogie, la alia politike.

Spirito de justeco devas pendi super niaj diskutoj. Pre

cipe oni evitu trograndigojn.

Salutas ĉeestantajn kaj ne ̂ eestantajn pionirojn de Esper

anto en lernejoj.

Tiuj personoj, kiuj en la tuta mondo al m iloj da knaboj 

kaj knabinoj instruas Esperanton devas esti la bazo de nia Kon

ferenco. Ligo de Nacioj devas realiĝi en koroj kaj spiritoj 

de homoj mem ĉiunaciaj. Ĝ ia spirito venas nun en korojn 
de infanoj.

La Esperantistoj devenas el Ia granda, simpla popolam

aso. Ili reprezentas kernon de la estonta homaro. La Ligo 

de Nacioj staras tre supre. Sed reciproka helpo estas ebla. 

Iam eble ni povos helpi al Ligo de Nacioj pli popoligi kaj 

realiĝi en la koroj de Ia homoj.
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La Prezidanto, fininte sian parolon, anoncas, ke ii nun 
vokos ĉiujn delegitarojn unu post alia. En la norno de ĉiu 
delegitaro respondos la ĉefdelegito, prezentante samtempe 
koncizan raporton pri la spertoj faritaj en sia lando.

I. Spertoj. Montru precize la agon, sekson kaj socian medion 

de la lernantoj. Kiel estis al ili prezentita tiu nova studado? ĉu  

ĝi estis deviga aŭ nedeviga? Kiel ili salutis ĝin? ĉ u  iliaj sentoj 

variadis dumvoje? ĉu  ili uzas esperanton en ludado parola aŭ

skriba?

Antaŭ ol komenci Ia vokadon, S-ro Privat legas leteron 
de S-ro Prof. Cart, prezidanto de la Esperantista Akademio. 
S-ro Cart atentigas la Konferencon pri la graveco de ĝia 
tasko, kaj kore deziras al ĝi sukceson. La ĉeestantaro 
danke audas tiun kuracigan saluton, kaj esperas kiom eble 
plej bone efektivigi ia konfiditan laboron.

Sinsekve starigas kaj raportas la jenaj delegitoj:

S-ro Nikolajef (Bulgara delegito): La instruado de Esper
anto kiel fakultativa lernotemo estis enkondukita en la 
realaj lernejoj de Bulgario per artikolo cent kvardek tria 
(143) de la Lego por Popola Edukado, akceptita de la 
Nacia Parlamento.

Kiel apliko de tiu Lego esperanto estas nun instruata 
en 25 gimnazioj. Raporton ni ricevis ĝis nun el 30 klasoj 
kie 784 gelernantoj sekvas la kursojn.

Esperanto estas ankaŭ instruata oficiale en la pedagogia 
kurso por preparo de gimnaziaj instruistoj.

ĉar tiu oficiala instruado nur komencis por la nuna 
jaro, estas ankoraŭ tro frue por komuniki definitivajn re
zultojn, sed oni jam rimarkas kiom facile kaj rapide lernas 
la geknaboj, kiuj tuj montras deziron uzi la lingvon por 
korespondi kun eksterlandaj kamaradoj. Post kelkaj monatoj 
ili jam komencis interparoli esperante pri ordinarajoj. Ciuj 
instruantoj konstatas entuziasmon ĉe la lernantoj kaj plian 
intereson al lingvaj problemoj generale.

S-ro Fridrich (delegito de la Ministrejo de Publika 
Instruado): En ĉefioslovakio la enkonduko de Esp. estis 
vera sukceso. Pro manko de instruistoj oni enkondukis ĝin 
nedevige. Por la tri jaroj 1919-20, 1920-21, kaj 1921-22 la 
ciferoj estas jenaj:

Popolaj lernejoj: 15 nedevige, lernantoj 450 
Mezgradaj lernejoj: 3 „ „ 325
Profesia lernejo: I „ „ 40

Entute 815

Ekzistas du oficiale aprobitaj lernolibroj. Estas ĉe ekzamenaj 
komisionoj 3 ekzamenantoj por Esp. (2 por Celioj, I por 
Germanoj).

La Prezidanto dankas S-ron Fridrich, kaj ankaŭ en la 
nomo de ia Konferenco ĉefministron D-ron Beneŝ, kiu 
favoras Esperanton en ĉefioslovakio.

S-ro Deligny (Franca delegito): En Francujo Esperanto 
nenie estas oficiale instruata, de Ia Stato, sed de Komerca 
Cambro, kaj en multaj urboj de sindonaj samideanoj. En 
Lille oni instruis jam al pluraj centoj da infanoj. En liceo 
de S‘-Onier jam de 18 jaroj okazas ĉiujare kurso, kiun 
partoprenas meznombre 40— 50 lernantoj 12— 18 jaraj. La 
premioj de Esp. estas enskribitaj en la ordinara libro de 
premioj. La fervoro de la lernantoj estas incitata per diversaj 
rimedoj, ekz. foje oni arangis „ŝajnan universalan kon
greson", tre amuzan. Lastjare la knabo, kiu ricevis la unuan 
premion, povis partopreni per tio la Prahan Kongreson. —  
S-ro Deligis sciigas, ke S-ro delegito Pascalis pro malsano 
ne povas ĉeesti la Konferencon; sed S-ro Baudet raportos 
en la nomo de la Pariza Komerca ĉambro (vidu la raporton 
pri vesperaj kunsidoj, Mardon.)

La Prezidanto dankas, ĉar la vico jus estis al Francujo, 
li uzas la okazon por proponi, ke la Konferenco sendu al 
Generalo Sebert saluton kaj sian senton de simpatio pro

la dolora funebro, kiu lin trafis. La ĉeestantaro unuanime
aprobas.

S-ro Dietterle (delegito de la germana Ministro de In
terno): En Germanujo laboras du grandaj asocioj je Ia 
disvastigo de Esperanto: I. la germana asocio, 2. la labor
ista asocio. Ankaŭ ekzistas grava instituto, tute neŭtrala, 
kies tasko antaŭ ĉio estas ekzameni kandidatojn al Esp. 
instruado. (S-ro Dietterle transdonas al la Konferenco saluton 
de Germanaj Esp. laboristoj. Grupoj ekzistas en pli ol 200 
urboj. Pii ol 500.000 lernolibroj estis venditaj. La registaro 
estas favora de kelkaj monatoj. La Saksa Instituto farigis 
Germana Respublika Instituto. La movado estas morale sub
tenata de diversaj flankoj. —  En lernejoj oni instruis lastan 
jaron en 223 urboj. En 52 urboj oni decidis enkonduki de- 
post Pasko 1922. — Al la Germana Instituto apartenas 
18 ekzamenaj komisionoj en 18 urboj. Oni ekzamenas laŭ 
programo aprobita per ministra decido. —  Graveco estas 
ligita al tio, ke la instruistoj estu kiom eble perfektaj en 
sia lingvoscio. La registaro volas garantion, ke Esp. estas 
la definitiva solvo de I’internacilingva problemo.

La Prezidanto dankas, kaj gratulas S-ron Dietterle pro 
lia metode kaj zorge aranĝita raporto, prezentita ankaŭ pei
8 belaj albumoj.

S-ro Page (vic-prezidanto de Brita Esp. Asocio) reme
morigas la famajn eksperimentojn en Eccles, pri kiuj oni 
raportis per broŝuroj tradukitaj francen kaj hispanen, kaj 
kiuj diversmaniere estis konigitaj en multaj landoj. La ek
sperimentoj sukcesis precipe dank’ al simpatia kaj modesta 
instruistino F-ino Hogg, kaj dank’ al la ĉefinspektoro, kiu 
de la komenco tre interesigis kaj lernis mem la lingvon. 
La registaro donis subvence 50 funtojn sterlingajn al alia 
eksperimento en Bishop Auckland. Nun Esperanto estas 
devige instruata en 18 diversurbaj lernejoj.

S-ro Alessio (delegito de italaj ministrejoj de Publika 
Instruado kaj Maro): Esp. estas instruata nedevige en 6 ma
ristaj lernejoj, ĉiu j italaj ministrejoj estus pretaj agi por 
Esperanto, se aliaj nacioj interesigus pli multe. Instruistoj 
mankas ankoraŭ en sufiĉa nombro.

(Laŭ la skriba raporto de niaj italaj samideanoj, 14.000 per
sonoj en Italujo lernis Esp.; la Itala Federacio prezentas 1.380 
membrojn; instruistoj preparitaj en specialaj kursoj estas 300).

La prezidanto dankas, kaj legas jus ricevitan telegramon 
de S-ro Filippetti. (Danko de la Konferenco.)

S-ro Vaona donas ciferojn: Esperanto estas nun instru
ata kiel nedeviga lernobjekto en komunumaj lernejoj de:

Milano : dum 1920-21, 1921-22 54 klasoj kun 2.000 lernantoj 
Bologna: 1921-12 4 „ „ 200
Cremona: 1921-12 IO „ „ 250

Cologna Veneta: (komunuma teRnika mezlernejo) I klaso 
kun 46 lernantoj.

La Prezidanto dankas.

S-ro Sevenhuijsen (delegito de Nederlanda Ministro de 
Publika Instruado) transdonas la honoran prezidantecon al 
Internacia Asocio de Instruistoj. Li alportas al la Konferenco 
saluton de la ministro de Instruo, kiu elektis lin seninstige 
por reprezenti Nederlandon. En Nederlando la laboro de 
Esp-istoj estas pli granda ol la ciferoj citataj. Tamen kursoj 
okazas en 95 urboj. Instruistoj estas ĉ. 250. Ekzistas tri 
Esp. asocioj: I. neŭtrala, kun 300 membroj, 2. katolika, 
1.000 m., 3. Nederlanda Federacio de Laboristoj, 200 m. 
krom tio kelkaj sendependaj grupoj kun ĉ. 100 membroj.
— 29 diversaj lernolibroj, 5 vortaroj, ĉ. 12 famaj verkoj 
tradukitaj. Nur en 2 privataj institutoj Esp. estas deviga, 
eble nun 3. Nenia oficiala decido okazis, sed Ia lingvo 
estas instruata nedevige en 60 klasoj de 9 lernejoj divers
urbaj, entute al 950 lernantoj.
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S-ro Rudhardt (delegito de ia ĝeneva Departamento 
de Publika Instruado): En Ĝenevo Esp. estas devige instru
ata en la 7a grado (lernantoj 13— 14 jaraj) depost septem
bro 1921. La instruistoj estis preparitaj per trimonata kurso. 
Estas entute 13 klasoj, kun ĉ. 400 lernantoj. La instruado 
okazas kontentige. Espereble ĝi estos daŭrigata dum la 
venonta kursjaro.

La Prezidanto dankas, li salutas la ceeston de S-ro D i
rektoro Malche, kiu partoprenis la enkondukon de Esp. 
en ĝenevaj lernejoj.

S-ro Kenri (cina delegito): En ĉin io  Esp. havas multe, 
multe da aprobantoj, tre malmulte da kontraŭuloj. ĉinoj 
posedas jam Esperantajn librojn, gazetojn, vortarojn. Mi
nistro en jaro 1911 ordonis, ke Esp. devas esti aldonata 
al la programo de normalaj lei nejoj. Ĝenerale en Ginio 
la Esp. movado multe dependis de revoluciaj cirkonstancoj. 
La jusa nacia kongreso de geinstruistoj postulis aplikon de 
la ordono 1911; oficialaj kursoj okazas en Pekinga Uni
versitato kaj en Teknikaj Lernejoj de 5 urboj.

La Prezidanto dankas. Li salutas la oficialan delegiton 
de la cina Ministro de Publika Instruado S-ron Van-Ho-Fang.

S-ro Nunez y Rey (el Madrido) reprezentas Ia Direkcion 
de Publika Ordo, kiu instruigas Esperanton en la Polica 
Lernejo. Li klarigas pri la „1 nternacia polica bulteno14 kaj 
konstatas, ke policanoj ankaŭ en Dresden kaj Lisbono lernas 
la lingvon por helpi al fremduloj sur la stratoj.

S-ro Usami (delegito de la Ministrejo por Eksterlando): 
En Japanujo ekzistas multaj kluboj Esperantistaj precipe 
inter studentoj de altaj lernejoj. Sed en neniu publika lern
ejo ĝi estas oficiale enkondukita. En iu duagrada lernejo 
de Sej kei ĝi estas de la komenco de tiu ĉi jaro instruata 
nedevige. Oni eksperimentas tie laŭ modelo de Eccles. La 
lernantoj Esperantistaj en Japanujo interesiĝas pro 3 kaŭzoj:
I. Esp. estis facile akirebla eĉ de mezkleraj lernantoj, dum 
la lingvon anglan, devigan en ĉiuj duagradaj lernejoj, el
lernas nur kapabluloj, 2. Esp. vortfarado multe similas la 
japanan, 3. lernantoj povas tuj praktike uzi Esp. en kores
pondado ktp. Lastatempe multaj profesoroj kaj diplomatoj 
prezentis al la registaro petoskribon pri Esp. La decido 
de I'Parlamento estis favora. Ĝ i komisiis la Ministron de 
Publika Instruado zorgi pri la enkonduko en Lernejojn. 
Influaj rondoj komencas kompreni gravecon kaj necesecon 
de Esperanto.

S-ro Baranyai (direktoro de la Hungara sekretariejo 
apud la Ligo de Nacioj), legas leteron de S-ro Paŭlo Bal
kanji, en kiu la skribinto rimarkigas, ke Esp. estas potenca
ilo por faciligi kunlaboron de Hungaroj en monda kultur
p a  greso, kaj rekomendas, ke la Esp-istoj ne forgesu uzi 
praktike la lingvon. Antaŭ tri jaroj estis donita la permeso 
instrui Esp. 2 horo n semajne en ĉiuj mezlernejoj. En 
Budapeŝto oni instruas ankaŭ en superaj lernejoj.

La Prezidanto dankas ĉiujn raportintojn. Restas kelkaj 
delegitaroj, kiuj ankoraŭ ne sin prezentis kaj raportis. Ilia 
andado estas prokrastita al posttagmeze. La kunsido estas 
fermata je la \21/2 h. •

* *
*

Dua kunsido. 18 Aprilo 1922, 15 h. 

Pedagogia faktaro

La prezidanto: Ni rezignu je salutaj paroloj. Mi simple 
salutas ĉiujn delegitarojn, kiuj ankoraŭ ne povis prezenti 
sin. Ni alvenas al la dua punkto de la pedagogia deman
daro: Logika valoro.

a) por gqjatra lingvo. Ĉu oni konstatis en Ia vortaro konfuzojn
katizitajn ĉe la infanoj pro la fakto, ke la esperantaj sufiksoj
estas pli regulaj? Ĉu male la infanoj estis instigitaj al utila

serĉado kaj klasigado de la vortformoj riĉaĵoj en sia gepatra 
lingvo? Ĉu la fonetika ortografio de esperanto kauzis pli
multigon de eraroj en la gepatra, se tiu ĉi lasta havas nefo
rtikan ortografion?
Ĉu montrigis nova intereso por gramatiko kaj lingvaj problemoj 
ĝenerale? Trafaj, konkretaj ekzemploj estus valoraj.
Ĉu esperanto faciligis distingon inter samformaj, sed gramatike 
malsamaj esprimoj (homonimoj)?
Ĉu ĝi faciligis gramatikan analizadon kaj distingon inter kazoj?

b) por fremdaj lingvoj. Ĉu la esperantaj vortoj kun fremda rad.ko 
faciligas la lernadon de la vortaro aŭ ĉu oni rimarkas konfuzojn ? 
Ĉu Ia elparolado estas helpata?
Cu la tradukado kaj forlaso de idiotismoj estas helpata?
Ĉu kreskis aŭ malkreskis la intereso je fremdaj lingvoj?
Kiel vi rimarkis tion?

c) por klasikaj lingvoj: ĉu vi observis ion similan en unu aŭ alia 
senco ?

Fino Hogg: Mi tre gojas paroli pri la spertoj faritaj 
en Eccles. Esp. estas tre taŭga pensa logika gimnastiko por 
infanoj. Ekzemple I. diversaj signifaj vortoj kiel „box“ 
farigas pli klaraj en la spirito de lernantoj. 2. Vortoj uzataj 
angle laŭ diversaj sencoj, kiel prepozicio »with« estas 
klare distingitaj; post Esp. kurso la infanoj pli guste uzas 
la vortojn. Ili komencas pensi internacie. 3. Pli klara kaj 
profunda scio de la gepatra lingvo estas atingita per la 
internaciaj radikoj. Ekz. „charity“ —  bonfarado44 k. t. p. 
Angla lingvo ne taŭgas por instrui gramatikon. Pro tio 
ofte gramatiko estas malzorgata en Anglaj lernejoj. La 
lernantoj poste havas despli grandan malfacilon lerni frem
dajn lingvojn. Esp. bone plenigas la mankon. Ĝ i helpas 
al diversigo de parolpartoj. La infanoj ofte tradukas en 
E«p., kiam ili estas en embaraso. Por ili kvazaŭ ludo estas 
formi novajn vortojn.

Direktoro Schamanek (W ien): Mi subskribas absolute 
tion, kion diris F-ino Hogg, eĉ grandaj lernantoj povas 
lerni per Esp. Ekz. la kompreno de la Germana deklinaro 
f stas per ĝi helpata. La Zamenhofa tabelo tre utilas al 
Germanoj. Participaj finiĝoj mirinde klarigas konon de 
verbaj tempoj. Lernado de fremdaj vortoj estas faciligata. 
Esp. pli profundigas la gepatran lingvon, kaj nenie mi trovis 
ke ĝi katizas malhelpojn.

F-ino Dixon (Eccles): Salutas la konferencon en la 
nomo de knaboj en Eccles. Miaj lernantoj estas plejparte 
infanoj de nekleraj laboristoj. Esp. ebligas al ili vastigi 
siajn sciojn. Gi estas utila eĉ sen korespondado, precipe 
por Ia kompreno de tiel nomataj intelektaj vortoj44 en 
Angla lingvo. (Ekz.: Textile, scriptae k. t. p.) Entute ĝi 
donas grandan helpon al la lernado de Angla lingvo.

S-ro Haine (Bruxelles): Esp. efike helpas al Francoj la 
komoranon de vortfamilioj laŭsencaj. Ekz. Labourer, charrue, 
hoyau, gueret, k. t. p. (Esp. plugi, plugilo, pluginto, sen-
plugejo.) En la Flandra lingvo ĝi helpas al diferencigo 
inter subjekto kaj objekto.

S-ro Sevenhuijsen (Haarlem) delegito de la Nederlanda 
ministrejo por Publika Instr.: Rilate Ia ortografion de ge
patra lingvo mi rimarkis nur favorajn rezultatojn. La el
parolado de la lingvo gepatra estas plibonigita. Por 
Nederlandanoj, kiuj tre ofte pekas pro „gorĝa elparolado44, 
esp. sonoj kiel ĉ, ĝ, j, k. t. p. prezentas tre tatigan ekzercon 
de elparolado Iipa.

S-ro Fridrich (Brno) delegito de ia Ĝekoslovaka mini
strejo P. I . : Inter Slavaj lernantoj neniam mi konstatis kon
fuzojn pro Esp. Male precizigon en la pensado. Esp. helpas 
komprenon de afiksoj, diferencigon inter konkretaj kaj -ab
straktaj vortoj (infanoj ofte kredas, ke ĉiuj substantivoj estas 
konkretaj). Sufiksoj ig kaj iĝ bone komprenigas sencon in- 
koativan kaj kaŭzativon de ĉeĥaj verboj. Al ĉeĥa ortografio
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Esp. katizas nek helpon nek malhelpon, ĉar la lingvo ĉefia 

jam estas preskaŭ fonetika. Infanoj lernintaj Esp. de si mem 

prezentas emon al kompara gramatiko. Esp. deklinacio ne 

estas faciligo por Slavoj, kiuj patra!ingve havas jam sep 

kazojn, sed Esp. helpas komprenon de afiksoj kaj finaloj.

F-ino Pom arici (M ilano): Esp. donas helpon al „kon- 

struado de pensajo“, al serĉado kaj klasigado de naciaj es

primoj. (Ekz. Italaj vortoj korespondantaj al Esp. vortfamilio 

de radikoj „manĝi“, aŭ „paroli“.) Sonoj ŝ, f, gn, kaŭzas 

komence konfuzon, sed plu ne post kelkaj lecionoj. Esp. 

helpas klarigon pri la Itala akcento, pri la gramatika sekso 

de vortoj, pri objekta komplemento, renversita konstruo, 

prepozicioj, neaj vortoj, dependo de verboj. G i raciigas kaj 

klarigas menson de infanoj.

S-to Lede rma n n (Nŭrnberg): Neniam mi rimarkis konfuzon 

pro Esp. Esp. donas al infanoj emon studi fremdajn lingvojn. 

Estas vero, ke poste ili des pli rimarKas la efektivan mal

regulecon de naciaj lingvoj, sed ili estas pli bone armitaj 

por ĝin venki per metoda studo.

D-ro Troegcl (Auerbach): Pensas ke Esp. devas esti bazo 

en la intelekta edukado. Esp. kondukas de Ia enhavo al Ia 

formo; tio estas la vere natura maniero. Esp. vortfamilioj 

bonege kontentigas la principon ligi la formon kun la en

havo. Entute Esp. estas eĉ pli natura ol lingvoj naciaj.

F-ino Mikkelscn (Kopenhago): Ankaŭ alportas saluton 

de infanoj. Esp. helpas al gepatralingva elparolado. La 

elparolado ĉe Danoj estas milda, flua, pli malpli konfuza 

en vokaloj. Esp. helpas al Danoj elparoladon de vokaloj.

D-ro Dietterle (Leipzig): Esp. komprenigas pli bone la 

gepatran lingvon. Germanaj laboristoj ofte tion diras, kaj 

mi mem spertis ĝin.

Prof. Collinson (Liverpoola Universitato): Nova intereso 

por lingvaj demandoj estas vekata de Esp. Esp. vortfarado 

Anglojn tre interesas.

S-ro Deligny (S*-Omer): Insistas pri helpo al kompreno 

de vortfamilioj, kiam nacilingve simpla radiko ĉe derivitaj 

vortoj ne ekzistas. En duagradaj klasoj la lernantoj rekonas 

en Esp. fremdajn vortojn, ekz. „domo“ (Lat. domus), „birdo“ 

(Angle bird) „knabo“ (Germane Knabe). S-ro. Durieux el 

Lille, kiu ne povis veni, opinias, ke eĉ se Esp. neniam estus 

lingvo internacia, ĝia studado estas rekomendinda, kaj al

portas nur bonon kaj pozitivan gajnon. Ĝ i influas favore 

instruatojn, instruanton, kaj instruadon.

S-ro Kenri (ĉ ina  delegito): Esp. estas kore bonveninta 

ĉe ĉ ino j. Por C inoj ĝ i postulas du jarojn da studado, dum 

la lingvo Angla postulas ses, la Franca sep, kaj la Ger

mana ok. ĉ in a  skribo estas tute nelogika. Esp. donas al 

ĉ in o j eblon pensi logike.

Abato Ĉe (Ciuj): Infanoj lernas generale nur la eksterajon 

de la patra lingvo; en Esp. ili trovas mem la faktojn, tiel 

dire, divenas, elpensas mem la lingvon. Esp. favore influas 

perfektigadon de la stilo.

S-ro Sinpak (Peking): Ne helpas al Ĉ ino j la Esp. ra

dikoj, ĉar da Ĉinaj inter ili ne ekzistas. Sed jes la kun

metitaj vortoj (Ekz. vaporŝipo, skribotablo, tutmonde) kaj 

la nombronomoj, kiuj estas formitaj tute same en ĉina 

lingvo k'el en Esp. Literaron ankaŭ ĉinoj bone povas el

paroli. Esp. estu la dua lingvo por ĉinoj.

La prezidanto'. Ni transiru nun al temo b).

Direktorino Fisher (Bishop Auckland Angl.): En mia 

lernejo estas instruataj fremdaj lingvoj. Mi uzas Esp. 

kiel bazon por fremdaj lingvoj. Esp. estu instruata 

bilde kaj parole, laŭ la progresado de plej malfortaj ler

nantoj. Analizo kaj sintezo de vortoj infanojn tre allogas. 

Esp. helpas induktan kaj deduktan rezonadon.

Fino Mikkelsen (Kopenhago): Esp. estas la pordo al 

ĉiuj aliaj lingvoj. Ĝ i por Danoj faciligas komprenon de 

fremdaj vortoj, kaj helpas lernadon de lingvoj Franca kaj 

Latina.

Fino Pom arici (M ilano): Per Esp. estas nek helpata, nek 

malhelpata elparolado de fremdaj lingvoj por Italo, sed kiu 

lernis Esp. paŝis jam super la plej grandajn barojn en Ia lernado 

de lingvoj fremdaj pro gramatika kaj logikesprima pre

parado, ankaŭ pro kutim iĝo al alia lingvo ol sia propra. 

(La prezidanto proponas, ke ambaŭ temoj b) kaj c) estu 

kune studataj.)

D-ro Kam aryt (Bratislava): Ĉe duagradaj lernejoj Esp. 

instigas lernadon de fremdaj lingvoj. En ĉekoslovakio oni 

per Esp.kursoj rekompencas nur tiujn lernantojn kiuj havis 

bonan noton en la lingvo Franca.

S-ro Page (Edinburgh): Konstatas ke Esp. tute ne tro 

ŝarĝas la programon sed male ŝparas tempon, ĉar la Esp. 

lernintoj estas poste pli lertaj en aliaj lingvoj.

S-ro Beckmann (Sveda delegito): Opinias ke Esp. mal- 

ŝarĝas la programon. Lernante ĝ in oni akiras mondlingvon 

„tute senpage**, ĉar la tempo uzaia por tio estas poste tute 

kompensita. La lernantoj povis lerni du lingvojn anstataŭ 

unu en definita tempo. Esp. bone klarigas al Svedoj la 

uzadon de akuzativo, kiun en lingvo Germana oni povas 

nur malperfekte observadi.

D-ro Bovet (Ĝenevo): M i pensas ke ĉi tie oni devas 

apliki la principon de „divido de malfacilajo*1. Estas du 

aferoj en la lernado de fremdaj lingvoj I . la vortaro, 2 

la gramatikaj kaj sintaksaj reguloj. Pro tio ofte naskiĝas 

vera haoso en infanaj cerbetoj. Kelkaj lecionoj pri Esp. 

eble sufiĉus doni direktojn por spirita liberigo.

F-ino Hogg (Eccles): Esp. helpas studadon de fremdaj 

lingvoj en tio, ke la lernintoj deziras lerni ia lingvon de 

siaj korespondantoj. Multaj estis instigitaj tiel.

S-ro Fridrich  (Brno): Esp. helpas al Franca kaj Ger

mana lingvoj por Cehoj. Kelkafoje la Esp. lernantoj petas 

de siaj korespondantoj, ke ili skribu siajn leterojn duone 

Esp. kaj duone nacilingve. Esp. faciligas elparoladon de 

lingvo Franca, forigon de naciaĵoj (idiotismoj). Ĝ i kunhelpas 

al bonigado de la stilo. Multon lernis la infanoj pri moroj, 

kutimoj, kulturo de fremdaj landoj.

S-ro Ledermann (Nŭrnberg): Rimarkigas ke la plej akraj 

kontraŭuloj de Esp. estas la malnovlingvistoj gimnaziaj. Laŭ 

metoda vidpunkto estas Esp. rimedo iri de afero facila al 

afero malfacila. Ĝ i helpas komprenon de Latina akuzativo 

kaj vortformado.

S-ro H aine (Bruselo): Tiuj inter miaj lernantoj de

antaŭaj jaroj, kiuj poste lernis la latinan deklaris ke Esp. 

multe helpis ilin en la lernado de tiu ĉi lingvo.

S ro  Rudhardt (Ĝenevo): Mi mem faris malgrandan 

eksperimenton, kurson en kvara grado kun knaboj l i  — 12 

jaraj. Poste mi havis tiujn lernantojn kaj ankoraŭ aliajn en 

la sekvanta klaso, kie mi devis al ili instrui la lingvon 

Germanan. La Esp. lernintoj sukcesis pli bone ol la aliaj.

Fino Dubois (Ĝenevo): Citas ateston de unu lernanto 

en Sankt-Gallen, kiu estis helpata en la dua grada lernejo 

por Franca lingvo, ĉar li antaue lernis Esp.

(Laŭ propono de D-ro Bovet —  Dokumento 4 —  estu 

farataj metodaj eksperimentoj pri sinsekva instruado de 

Esp. kaj aliaj lingvoj en lernejoj. D-ro Privat proponas ke 

pri tio okupiĝu speciala komisiono, kaj li proponas en 

tiun Komisionon D-ron Bovet, D-inon Fisher,D-ron Ledermann 

kaj F-inon Pomarici.) La propono estas akceptata.
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Propono de Dro Bovet.

La faktaro kunigita de la Konferenco montras ke metoda enketo 

pri la rezultoj de la esperanto-instruado en lernejoj estas tre 

dezirinda.

Tiu enketo devos esti farata laŭ reguloj de eksperimenta pe

dagogio. Ĝi studados la demandaron proponitan por la nuna Kun

veno kaj ĉefe la sekvantajn demandojn:

Ĉu esperanto malbonigis la uzon de la gepatra lingvo ĉe la 

lernantoj?

ĉu  esperanto estas malhelpaj© en la studado de fremdaj kaj 

klasikaj lingvoj?

Aŭ kontraue, ĉu la eksperimentoj de Eccles kaj Bishop Au- 

ckland estos sampruvaj en lernejoj de aliaj landoj?

Cu la eklernado de esperanto faciligas poste la komprenon 

de la gramatiko fremdlingva?

Eksperimentoj tiaj estos diversigitaj laŭ la diverslandaj pro

gramoj, sed ĉiam kun pure scienca celo, sen iu ajn antaŭ-juĝo.

Por starigi detalan eksperimentan programon la nuna konfe

renco elektas kiel specialan komisionon gesinjorojn (vidu supre).

Tiu komisiono devos raporti al venonta Esperanta kunveno 

de instruistoj.

S-ro Vaona (Verona): Dezirus ke tiu Komisiono laboru 

plej rapide, kaj prezentu jam sian laboron en la venonta 

Kongreso Internacia en Helsinki.

La prezidanto klarigas ke tio ne estas ebla. L i Komi

siono devas labori tute science, sekve malrapide.

Eble nur post tri jaroj ĝi povos raporti. Sed raporto 

pri la nuna Konferenco estu prezentita en Helsinki, kie la 

Komisiono povus eble proponi planon de eksperimentoj.
* *

%

* .

Tria Kunsido. Merkredon 19 Aprilo 1922, IO h. 

Morala spertaro.

La prezidanto resumas unuan kaj duan kunsidojn. Ni 

alvenas al la tria punkto: M orala valoro.

I. Ĉu oni intence prezentis esperanton kiel ilon de interpopola 

kunfrapado, aŭ ĉu la lernantoj mem faris rimarkojn pri tio? 2. ĉu  

geografio ricevis ian profiton per nova intereso? 3. Kiel oni povis 

organizi interlandan korespondadon sen troaj kostoj kaj doni al 

ĝi kiel eble plej grandan efikecon kaj intereson?

S-ro Ludvik(Ĉ trny Ko?telec, ĉekosl.): Rilate geografion Esp. 

povas havi grandan signifon por lernantoj kiel ankaŭ por 

la instruisto, ĉekoslovakaj lernantoj informis tutan mondon 

pri Ĉekoslovakio (Prezidanto Masaryk, sokoloj, naciaj ko

stumoj), ne nur poŝtkartojn, sed ankaŭ objektojn, desegnadojn 
ili povas interŝanĝi.

S-ro Sevenhuijsen (Haarlem): Atentigas pri la morala 

sento, kiun Esp. povas disvolvi ĉe infanoj. Ankaŭ bone 

estus, ke oni instruu historion ne nur nacian, sed ankaŭ 

internacian. Alia morala efiko estas disvolvo de toleremeco. 

Per Esp. infanoj lernas ami fremdulojn. Toleremo ankaŭ 

religia. Pri naciaj lingvoj infanoj ne bone komprenas, kial 

ili devas lerni unu apartan, kaj ne la aliajn. Pri Esp. tiu 

demando ne ekzistas. Ĝenerale la gepatroj estas kontentaj, 

ke la infanoj lernu fratecon de popoloj.

La prezidanto: Ni klasigu la informojn. La demando 

nuna estas, ĉu la infanoj mem faris rimarkojn pri la inter

nacia fratiga ebleco de Esp. aŭ ĉu oni klarigis al ili pri tio.

F-ino Hogg (Eccles): Ĉe mi la infanoj mem rimarkis, 

ke Esp. helpas al monda paco. Per ĝi, iii diris foje, ni 
havos gefratojn en ĉiuj landoj.

F-ino Pom arici (Milano) vidas en Esp. ilon de interfra

p a d o  de popoloj. Sed tre junaj infanoj mem ne povas 

trovi tiun valoron de la lingvo internacia. Ili devas esti 

instigataj per klarigo. Malpli junaj povas trovi mem.

F-ino ŜupiRova (Praha) alportas al la konferenco gra

tulon kaj saluton de infanoj. En rubriko de ĉeRa infana 

gazeto Ŝi propagandis Esp. Kiel pruvon, Ŝi legas leteron 

kortuŝan de 15jara infano, kiu deklaras ke li sentis sin 

„pli bona4' de post kiam li eklernis Esp. La gepatroj mem 

rimarkis, ke la infanoj Ŝanĝiĝas, farigas pli diligentaj kaj 

pli delikataj en siaj homaj sentoj.

S-ro TroegeI (Aŭerbach): En mia seminario ni uzis la 

lernolibron ilustritan ..Tra la Mondo4*. Per ĝ i ni volas instrui 

al infanoj ne nur la Selon sed la kernon de pensado. Ni legjs 

en ĝi proverbojn k. t. p. Lernantoj 16, 17, 18jaraj tuj rimarkis 

la nacian esencon de la proverboj. Per Esp. la junularo povas 

senti la individuan senton de ĉiuj nacioj tra la tuta mondo.

• S-ro Haine (Bruxelles): Foje ni ricevis en Bruselo vi

ziton de Germanaj knaboj el Elberfeld. La Belgaj kaj Ger

manaj knaboj farigis tuj amikoj, kaj eĉ dum la milito tiu 

amikeco daŭris, kiel pruvis diro de iu el la knaboj Belgaj.

S-ro Kenn (Cina delegito): En Kantono mi rimarkis du 

specojn da lernantoj: unue tiujn, kiuj jam havas intereson 

por Esperantismo. Due tiujn, kiuj ankoraŭ ne havis tiun 

senton, sed subite poste ĝin ricevis. Antaŭe iuj el la ler

nantoj diris, ke fremdulo estas diablo.

Direktoro Schamanek (W ien): Inter blinduloj la Ko

respondado internacia povas fariĝi tre vasta. Li citas ekzem

plon de unu knabino al kiu Esp. donis „novan anim on44. 

Poste Ŝi vidis tute alie, kaj estis multe pli felica.

La prezidanto resumas la diskuton pri Ia morala valoro 

kaj proponas nun ekzameni aparte la temon pri geografio.

S-ro Hahn (Dresden): Rimarkis, ke geografio farigas 

vivoplena kaj efektiva. Infanoj komunikas pri tio, kion ili 

ricevis. La instruisto ordigas, aldonas, k. t. p. Intereso p li

vigligas pri Ia diversaj landoj fremdaj.

S-ro Ludvik (Kostelec, ĉekosl.) spertis praktikan uzon 

de Esp. intersango de objektoj, mineraloj, fotografajoj. 

Malgrandaj nacioj povas per ĝi sin konigi al fremdaj lan

doj. Ankaŭ historio kaj desegno ricevas novan intereson.

S-ro Young (delegito de la Eduka Instituto de Skot

lando) citas anglan proverbon : „Kiu konas nur sian landon, 

ne konas sian landon44. Eĉ la tiel nomataj ..fremdaj vortoj44 

enkondukas pensojn pri diversaj landoj.

F-ino Pom ariĉi (M ilano): El internaciaj gazetoj oni povas 

legi novelojn, eĉ originalaĵojn. De la verko on i povas 

transiri per klarigoj al la aŭtoro kaj al la lando.

Abato Ĉe (Ciuj, Rumanio) rekomendas interŝanĝon de 

landkartoj geografiaj.

D-ro Privat konstatas ke instruistoj povas konsili la lern

antojn pri plej utilaj temoj de korespondado kaj interŝanĝo.

F-ino Watson (Coatbridge, Skotlando): ĉ e  mi post kvin 

monatoj da instruado Ia infanoj povis korespondi kun 

fremduloj. Tiam ili komprenis unuafoje, ke fremduloj 

ankaŭ eslas vivantaj personoj. Per korespondado infanoj 

lernas Sati malsamajn gentojn, eĉ oficiale ..malamikajn44.

S-ro H ahn (Dresden) konfirmas la dirojn de F-ino Wat- 

son. Liaj lernantoj povis korespondi post !/2 Ĵara instruado. 

Unue kun aliaj infanoj. Komence ili parolas pri fam ilio, 

poste kolektas poŝtkartojn kaj poŝtmarkojn, poste ili deziras 

interŝanĝi desegnajojn. Eĉ la Germanaj infanoj lemis de la 

skota instruistino. Due kun plenkreskuloj. Entute ilia spi

rita horizonto treege vastiĝis. Jam la perletera konatigo 

alproksimigas homojn. Per Esp. ekzistas ne plu bonaj kaj 

malbonaj popoloj, sed nur bonaj kaj malbonaj homoj.

S-ro Ducommun (Le Locle) legas parton de la letero de 

U jara infano, kiu atestas pri lia ĝojo. O n i zorgu, ke la 

korespondo estu interesa. Por tion atingi li uzas hekto- 

grafitajn proponojn de leteroj. La infanoj interŝanĝas ankaŭ 
florojn, semojn, k. t. p.
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Ij i  prezidanto legas saluton de Celiaj infanoj el Olomouc.

S-ro Sevenhuijsen (Haarlem) raportas ke per Esp. li povis 

akiri grandan kolekton da poŝt- kaj land-kartoj, uzataj por 

la generala instruado.

S-ro Haine (Bruxelles) trovis ke geografio per Eŝp. per

mesas uzadon de la metodo de interescentroj, Iau la si

stemo de la konata pedagogo Decrol!y.

S-ro Ludvik (Kostelec, ĉekosl.): En mia lando, kie la 

valuto estas malalta, ni uzas la rimedon meti plurajn lete

rojn aŭ kartojn en unu koverton. La koverto estas sendata 

fremdlandon kaj nur tie la kartoj estas dissendataj.

S-ro Beckmann (Oevle, Sved,) faris antaŭ la milito ekspe

rimenton de korespondado, kiu bone sukcesis, por siaj sve

daj lernantoj.

S-ro Holmes (Shipley, Angl.): ĉ e  ni la registaro donis 

subvencion por afranko. Per sia propra korespondado in

fanoj kontrolas la dirojn de Iinstruisto (Pruvo de nova 

intereso). Ankaŭ la infanoj instruiĝas por povi pli bone 

klarigi aferojn al siaj korespondantoj.

F-ino Caldwell (Leigh, Ang l.): ĉ e  ni, ni uzis la siste

mon de kotizo ^isemajna.

S-ro Deligny (S'Omer) uzas ankaŭ Ia sistemon de kotizo. 

Esperantista festo ankaŭ povas doni profiton uzotan por 

aĉeto de poŝtkartoj kaj poŝtmarkoj. Tiuj ĉi estas ankaŭ 

donataj kiel premioj al la plej lertaj lernantoj.

S-ro Poncet (Lyon) konstatas ke Esperanto en lernejoj 

helpus instrui la verajn nomojn de lokoj en geografio.

D-ro Dietterrle (Leipzig) proponas ke en ĉiu lando oni 

faru liston de infanoj pretaj korespondi.

S-ro Jacob (Generala sekretario de U. E. A.) sciigas ke 

jam ĉe la redaktejo de ..Esperanto" oni pripensis eldona

don de Junu la  Bulteno*'.

Abato Ĉe (Ciuj, Rumanio) komisiita de la episkopo de 

Transilvanio klarigas ke Esp. bone efektivigas la Kristanan 

idealon. Per ĝi la popolo povas voli bone kaj senti frate. 

Per Esp. vi laboros tute pastre, diris al li la episkopo.

S-ro Graham Thomsorn (Angla Skolto) klarigas rilaton, kiu 

devas ekzisti inter Esperanto kaj skoltoj. Li klarigas: I. 

Kio estas skoltoj. 2. Kiel rigardas skoltestroj Esperanton.

3. Kiel povas Esperantistoj helpi skoltaron?

S-ro Drummond Page (Skota Skolto) proponas ke oni 

atentigu la skoltajn estrojn pri Esp. Baden Povvell mem 

jam rekomendis ties studon en sia libro.

Prof. Bovet aprobas la skoltan movadon.

Im  prezidanto balotigas pri la propono de S-ro Graham 

Thomson. Cii estas unuanime aprobita.

P ri Skoltoj.

Ĉi tiu konferenco de geinstruistoj el 28 landoj konstatante la 

grandan edukan valoron de la geskoltaj movadoj en la tutmondo, 

simpatias kun la nuna instruado de Esperanto inter geskoltoj kaj 

rekomendas ke la Estroj de la geskoltaj movadoj en ĉiu lando 

subtenu la instruadon de Esperanto inter la geskoltoj.

D-ro Privat: Pri Ruga Kruco; la rekomendo lastjara ne 

estis ĝenerale aplikata. Esp. Societoj devas instigi ke oni 

lernu kaj uzu Esp. ĉe Ruga Kruco. Esperantistaj instruistoj 

fondu junulajn sekciojn de Ruga Kruco por doni sekvon al 
la kurso kaj ili interkorespondu.

D-ro Kamaryt rimarkigas, ke en Ĉekoslovakio oni uzis 

laŭeble la rezolucion de la R. K. sed la estroj de nacia 

R. K. ankoraŭ ne komprenis la gravecon de la afero.

La prezidanto balotigas pri la sekvanta propono kiu estas 
unuanime akceptata.

Pri Junula Ruĝa Kruco.

Ĉi-tiu Konferenco de Geinstruistoj el 28 landoj kaj oficialaj 

reprezentantoj de 16 registaroj konstatante la grandan edukadan 

valoron de la Junulaj Sekcioj de Ruĝa Kruco, simpatias kun la 

nuna instruado de Esperanto inter ili kaj rekomendas ke la Estroj 

de tiuj Sekcioj en ciu lando subtenu la instruadon de Esperanto 

al siaj anoj laŭ la rekomendo de la Xa Internacia Konferenco de 

la Ruĝa Kruco kaj organizu interkorespondadon laŭ la rekomendo 

de la ĝenerala konsilantaro de la Ligo de Societoj dela Ruĝa Kruco. 

Gi ankaŭ rekomendas ke la instruistoj de Esperanto en lernejoj 

formu sekciojn de Junula Ruĝa Kruco inter siaj lernantoj kiel 

praktikan rimedon por tuj uzi la lingvon utile.

F-ino Mikkelsen konigas ideon de dana kolego : vendado 
de libromarkoj kun moralaj citadoj.

La prezidanto legas salutojn kaj bondezirojn leterajn aŭ 
telegrafajn de Asocio de svedaj Instruistoj Esperantistoj, 
el Nordlund. Centra Dana Esperantista Ligo. Albana re
gistaro. Grupo Espero en Tallin, Estonio. Aŭstria Laborista 
Ligo. S-ro Arthur Sohrmann, prezidanto de germanaj esp. 
instruistoj. D-ro Filippetti, urbestro de Milano.
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Kvara kunsido. Merkredon 19 Aprilo, 1922, 15 h. 

Organizo de ln s tru ado

En la programo estas la 4. punkto :

Organizado de la instruado: Ĉu ekzistas lernantoj tute mal

kapablaj lerni esperanton? Laŭ kioma proporcio? Ĉu la kaŭzo 

estas manko je memora aŭ logika rezonado? Ĉu la normala daŭro 

de la instruado estas diversa laŭ la aĝoj de la lernantoj? Kiel? 

Ĉu vi havas interesajn spertojn komunikindajn pri ia aŭ alia 

metodo? Kiom, kiel kaj de kiam vi uzas la parolan metodon kaj 

la tradukadon? Ĉu vi rimarkis evitindajn erarojn en la instruado?

Kiel vi konsilus la arangon de la studjaroj? Ĉu vi rekomendus 

lernigi esperanton antaŭ aliaj lingvoj? Kiel? ĉu  vi rekomendus 

daŭrigon post unu jaro aŭ simple instruadon de alia fako per 

esperanto, ekzemple geografiajn lecionojn en esperanto por kon
servi la kutimon de la lingvo?

D-ro Dietterle raportas pri la organizado de I’instruado.

1. Ĉu estas kelkaj lernantoj malkapablaj lerni Esp.? 
Inter normalaj infanoj: ne.

2. Kaŭzo de penado iafoje estas manko de logika re
zonado. Apartaĵo de Esp. estas la vortfarado. Pri tio oni 
devas insisti. La metodo de instruado en aliaj rilatoj estas 
sama kiel por aliaj lingvoj.

3. Certe la normala daŭro estas diversa laŭ Ia agoj. Kiam 
komenci? En Germanujo ni rekomendas du jarojn, komen
cante de la antaŭlasta jaro. La lernantoj estas tiam 12— 13 
jaraj. „ ............... ..

4. Spertojn mi havas rilate metodojn de instruado. En
tute ekzistas tri metodoj instrui lingvojn: I. La natura me
todo (kiel infanoj lernas Ia gepatran lingvon). 2. La gra
matika metodo. 3. La rekta metodo. Tiu ĉi estas la plej 
bona se oni uzas ĝin sen troigo.

5. En Germanujo ni uzas la parolan metodon. Oni povas 
uzi ĝin jam frue en la komenco.

6. Eraroj konsistas precipe el mankoj en la elparolado 
kaj el nanajoj.

7. Tiu ĉi demando estas jam respondita sub numero 3.

8. Esperanton ni rekomendas lerni antaŭ fremdaj lingvoj, 
sed ne antaŭ la lingvo gepatra.

9. Jes, oni devas daŭrigi la lernadon. Plej granda dan
gero estas forlasi la komencitan lernadon.

Oni devas ankoraŭ atentigi pri la elparolado de la lingvo 
kaj pri nacianoj.

Efektive la lernado de lingvo internacia devas enkon
duki la infanon en fremdan kulturon. En niaj postuloj ni
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estu modestaj. Ni ne postulu tujan devigan enkondukon. 

Se tio okazus en la tuta mondo ni starus vere antaŭ abismo, 

ĉar mankus instruistoj. Tio estus tre grava dangero por 

nia movado. Ni petu ke la registaro permesu eksperimenton. 

La instruistoj devas esti tre bonaj. Entute ni estu nek tro 

postulemaj, nek tro esperemaj, nek troigemaj. Ni fosu nian 

sulkon.
%

La prezidanto dankas la parolinton pro la metoda en

konduko. Efektive la nuna konferenco estas nur prakonfe- 

renco. Estas vero ke 16 registaroj sendis al ni observantojn. 

Tio jam estas bonaĵo. Sed ni kutimigu uzi kaj efektivigi la 
esprimon ,,Iom post iom“.

Diversaj rimarkoj: al Prof. Cart, Prezidanto de L. K., 

oni transdonu deziron pri pedagogia vortaro. D-ro Dietterle 

estas komisiita interrilati pri tio kun S-ro Rollet de L'Isle, 

komisiata por fakaj vortaroj.

Pri naciajoj oni distingu in te rnac iism o j4 kaj „Eŭropismoj“, 
sed generale oni povas diri ke la tempo de Eŭropismoj 

ankaŭ devas cesi baldaŭ. Pro la ĉiam pli nombra partopreno 

de Azianoj en nia movado ni devas ilin laŭeble eviti. Unu 

demando al D  ro Dietterle: ĉ u  estas pli bone ke specialisto 

en Esp. instruu infanojn, aŭ ĉu estas pli bone ke ordinara 

klasestro tion faru, kvankam ofte tiu ĉi en la komenco estus 
ne sperta?

D-ro Dietterle: Pli bone instruu iu specialisto. Laŭ la 

gramatika metodo povas ĉiu nescianto tuj instrui, sed laŭ 

la rekta metodo, tio estas ne eble.

S-ro Rudhardt (Ĝenevo): Pli efike instruas klasestro 

mem. La ĝeneralaj pedagogiaj tendencoj nuntempe celas 

ke sama instruisto gvidu la studadon de ĉiuj branĉoj. Eble 

la solvo estas: unue instruu specialistoj gis la instruistoj 

mem (klasestroj) kapablos instrui.

F ino Dixon (Eccles): Mi havas du klasojn. Mi atingas 

pli bonajn rezultatojn per dek minutoj ĉiutage en mia klaso 

ol per du horoj ĉiusemajne en klaso ne-mia.

S-ro Toschi (Bologna): En Cologna-Veneta oni dividis 

la lernojaron en du partoj: unue lernis la instruistoj, poste 
ili instruis.

S-ro Ludvik (Kostelec, ĉe lio s l.): En ĈeRoslovakio 

povas instrui nur ekzamenitoj. (Li legas instruplanon mi
nistrejan).

F-ino Meyer (Parizo) opinias, ke oni devas lernigi Esp. 

kiel eble plej frue. O n i instruu ĝ in plej baldaŭ en normalaj 
lernejoj kaj poste al 9jaraj infanoj.

D-ro Troegel (Aŭerbach) opinias ke la seminarioj (Nor

malaj lernejoj) devas tion ĉi fari. Li spertis ĝ in  kun sukceso, 

ĉ iu  instruisto devas havi ateston aŭ diplomon. Esp. meritas 
esti studata serioze.

F-ino Hogg (Eccles): ĉ u  ekzistas lernantoj malkapablaj 

lerni? Laŭ mia opinio ne. Ĝenerale E«p. havas preskaŭ 

magnetan influon sur malfortajn lernantojn. Mi povas citi 

ekzemplon de du nenormaluloj. On i konfidis ilin al m i por 

ke mi provu instrui al ili Esp. Ankoraŭ ne finigis la eks

perimento. Sed jam ili tre ĝojas lem i kaj interesiĝas.

Direktoro Schamanek (W ien) citas ekzemplon de ekstreme 

movigema kaj ŝajne malatenta knabo, kiu tamen sukcesas 

en Esp., dum li fuŝas ĉion alian.

S-ro Rudhardt (Ĝenevo): Nenormalaj lernantoj ne ĉiuj 

estas en specialaj aziloj. Pro tio kelkafoje estas renkontebla 

lernanto malkapabla lerni ion ajn. Sed certe, ĉiu lernanto 

kiu povas sekvi la ĝeneralan lernadon, ankaŭ povas sukcesi 

lerni Esp. Ĝ is nun mi ne vidis iun knabon nekapablan 
lerni Esp.

S-ro Haine (Bruxelles): Pri la aĝo. Mi spertis kun knabo 

naŭjara per instruado de poezioj franclingvaj kaj de la samaj 
en Esp.

S-ro Buttler (London): Pri la aĝo de la instruotaj in 

fanoj opinias ke ĝ i estas indiferenta. Li mem spertis kun 

siaj infanoj, kiuj de naskigo kun li ĉiam paroladis nur Esp. 

Poste kiam ili lernis la anglan en lernejo, ili okupis baldaŭ 
la unuan rangon.

D-ro Dietterle: Kompreneble mi kontraŭstarus tian eks

perimentadon se ĝi farigus grandnombre, ĉar tio ja ne 
estas nia celo.

7  4  »  +

D-ro Privat atentigas pri la manko de instruistoj, kiel 

tion rimarkigis prave hieraŭ la Italaj delegitoj.

S-ro P ia lti(Milano): Enketo ĉe Milanaj instruistoj montris 

ke maksimume 2— 3 %  de la lernantoj iom cerbumadas pro 

manko de logiko. La infanoj estis IO— 12jaraj. Eraroj evit

indaj ne mankas: novaj estas j a l a  instruistoj kaj la lerno

objekto mem. Taŭga ekzerco estas analizo de tekstoj. Dujara 

studado ĝenerale sufiĉas por doni jam vastan konon de la 

lingvo. En la dua jaro la Milanaj lernantoj povas jam dis

kuti facile pri temoj plej diversaj. Esp. estas vere modelo 

de lingvo. On i rimarkis en Milano ke klasoj gvidataj de 

specialistoj malpli sukcesis ol klasoj gvidataj de la klasestroj. 
Instruistoj estas cent.

La prezidanto resumas la diskuton. Estis en Ia instruado 

de Esp. tri Stupoj: I. Libervolaj kursoj por instruistoj. 2. O f i

ciala kurso post decido de urbestraro fari rapide eksperimenton.

3. La eksperimento okaza?. Prudente estas sekvi singarde 

tiujn tri Stupojn. La unua estas nepre necesa. La tuta laboro 

de naciaj societoj estas prepari instruistojn.

S ro Haine (Bruxelles): En Belgujo ekzistas certaj pre

mioj, kiujn donas la registaro al instruistoj posedantaj 

apartan fakan diplomon. Tial estus antaŭ ĉio dezirinde ke 

la registaro kreu premiojn por Esp. Tiam certe granda 

nombro da instruistoj tuj farus la ekzamenon.

D-ro Privat: La Ĝeneva registaro ja donis subvencion 

al la instruistoj, kiuj lernis Esp. Sed bazi ĉion sur nura 

gajno estus dangero. La oficiala kurso perdas iomete de la 

morala flamo. Fervoro estas tre valora ĉe eksperimentoj aŭ 

ĉe komencoj. Alia punkto restas diskutinda: ĉ u  oni devas 

klopodi ke la eksperimento estu deviga aŭ ne?

S-ro Rota (Milano) sciigas, ke en M ilano ĝ i estis nede

viga, sed klarigas pri nedevigeco por enskriboj, sed ne por 

vizitado de la kurso, ĉ e  nedeviga eksperimento la gepatroj 

respondas jese aŭ nee laŭ Ia loko kaj cirkonstancoj.

D r o  Privat: En Ĝenevo la eksperimento estas deviga 

por ĉiuj lernantoj, same kiel iu ajn el la ordinaraj fakoj.

Kelkaj gazetoj kritikis, sed ne la gepatroj mem.

S-ro Kamaryt (Bratislava) aprobas nedevigan eksperi
mentadon.

F-ino Dixon (Eccles): ĉ e  ni la eksperimento estas deviga, 

sed ĉiuj lernantoj Satas la Esp. instruadon. Mi rekomendas 

aparte Ia uzon de ludoj en la lecionoj. O n i tion ĉi povas 

fari jam post unu aŭ du lecionoj. (Ekzemple l u d o : , Mi  iris 

al Parizo por aĉet i . . .  kion?" „Metu kaj prenu.") Ĝenerale 
ludoj estas tre utilaj.

S-ro Sevenhuijsen (Haarlem) faris malagrablan sperton 

kun la nedeviga instruado. Malbonaj© estas interalie, ke en 

tiu okazo Ia lernantoj Esperantistaj devas resti en Ia lernejo 
post la aliaj.

S-ro Bechmann (Svedlando) : La plej granda malhelpo ĉe 

nedeviga instruado estas, ke tiam la lingvo internacia tro 

bargas la lernantojn. Se oni aldonas en la programon in

struon de Esp., oni devas malŝarĝi ĝin alimaniere.
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D-ro DUtterle klarigas la vorton deviga, kaj nedeviga. 
En germanoj Ŝtatlernejoj „nedeviga“ signifas fako elektebla 
kaj poste regule sekvota.

La Prezidanto: Resume la generala deziro de la konfe
renco estas ke la eksperimentoj estu laŭeble devigaj. Se 
ne eble, tiam ili estu «Elekteblaj", t. e. nedevigaj en la 
enskribado, sed devigaj en la vizitado. La absolute deviga 
sistemo devas esti celata kaj atingata iom post iom.

Akcepto de Gesinjoroj Nitobĉ.

Je la 17.30 S-ino kaj D-ro Nitobe, vic-sekretario gene
rala de la Ligo de Nacioj, afable akceptas la konferencanojn 
en la centra salono de la Sekretarieja Domego. Trinkante 
teon oni vigle babilas kaj interkonatigas.

* *
*

Kvina kunsido, 20. Aprilo IO h. matene. 

Ŝtupoj al oficialigo

La t̂ rezidanto resumas la laboron de la du lastaj kun
sidoj. Temas nun pri la oficiala enkonduko de esperanto 
en lernejoj. La delegitoj respondu Iau la parlamenta de
mandaro al ili disdonita.

Parlamenta demandaro.

1. ĉu  Esperanto estas instruata en via lando kiel eksperimento 

au pro definitiva decido?

2. Kiu decidis la aferon?

3. Kiu proponis?

4. Kiu apogis?

5. Kia estas la rolo de la Nacia Parlamento en tiu rilato?

6. Kla estas la rolo de provinca konsilantaro?

7. Kia estas la rolo de urba aŭtoritato?

8. ĉu  la koncerna aŭtoritato provis ion por certigi recipro

kecon eksterlande?

9. ĉu reciprokeco estis aludita duni la diskutado?

10. Kiu povo en via lando rajtas trakti pri reciprokeco?

D-ro Privat donas ekzemplon pri la decido en Ĝenevo
I. kiel eksperimento, 2. la Departamento post favora decido 
de la inspektora konferenco, 3. Komitato de universitataj 
profesoroj, 4. direktoro de la Instruado unuagrada, 5. nenia,
6. kritiki Ia elspezon kaj eventuale baloti pri lego por de
finitivigi la enkondukon, 7. nenia, 8. la Departamento por 
publika instruado enketis ĉe alilandaj ministrejoj samfakaj,
9. jes en ia gazetoj, IO. la svisa ministrejo por eksterlando 
laŭ peto de la kantonaj registaroj, ĉar ekzistas ja neniu 
centra svisa aŭtoritato pri lernejoj, ĉ iu  el la 25 respublikoj 
(kantonoj) estas memstara pri tio.

S-ro Rota (Milano): I. eksperimento dum Ia unua kaj 
dua jaroj. Definitive dum la tria, 2. urba konsilantaro, 3. 
urbestraro, 4. lokaj societoj, gazetoj, laborista logantaro, 5. 
nenia krom eventuale por tutlanda deviga lego, 6. nenia,
7. pagas elspezojn, 8. la urbestraro skribis al Romo petante 
intervenon ĉe Ligo de Nacioj, 9. aludita dum la diskuto 
ĉe la urba konsilantaro, IO. itala ministro por eksterlando.

S-roj Vaona, Alessio kaj Toschi aldonas klarigojn laŭ 
jena respondaro:

Italio. I. a) El la kvar urboj kie Esperanto estas instruata 
en komunumaj lernejoj, nur unu (Milano) enkondukis ĝin 
kun deklaro pri definitiveco; la aliaj Bologna, Cremona kaj 
Cologna Veneta enkondukis ĝin kiel eksperimenton, la du 
unuaj en popolaj superaj lernejoj, la tria en sia teknika 
Mezlernejo, b) Plie. E. estas enkondukata nedevige en 6 
Maristaj Institutoj. Cie ĝi estas konsiderata kiel fako elek
tebla. Ni devas do respondi divide por a) kaj b) ankaŭ al 
la dua demandoj.

2. a) En komunumo Milano kaj Cremona Ia aferon de
cidis la urba konsilantaro, en Bologna, manke de urba 
elektita konsilantaro, la reĝa urbestra komisario, en Cologna 
Ia Direktoro de la lernejo teknika. —  b) Por maristaj In
stitutoj la Ministro por Maraferoj permesis kaj konsilis la 
kursojn per cirkulero al ĉiuj Institutestro], informante al 
ili ekziston de Itala Federacio, kiu donas la instruistojn.

5., 6. Por Ia elementaj, popolaj lernejoj estas kom
petenta la urba administrantaro t. e. ..komunuma konsilan- 
taro“ enkonduki elekteblajn studofakejo sed pon devigi 
ilian instruadon necesas leĝo aprobata de Parlamento. Nur 
por la financa flanko necesas vizo de provinca admini
strantaro al Ia decido komunuma.

Rilate la mezlernejojn ili tute dependas de Registaro 
(Ministrejo de P. I.) krom malmultaj parigitaj lernejoj de
pendantaj de komunumoj. Por nedeviga instruado ĉe ili su
ficas do Ministra decido, por deviga necesas parlamenta 
decido.

IO Pri reciprokeco rajtas ĉe ni pritrakti la P. I. 
Ministrejo tamen nur tra peraĵo de Eksterlanda Ministrejo.

D-ro Dietterle respondas pri germanaj lernejoj: I. en 
123 lokoj, ie kiel eksperimento, ie definitive. Ĝenerale kiel 
elektebla studfako. En kelkaj vilaĝoj devige, 2. urbestr
aroj, 3. instruistaro, 4. lokaj societoj, 5. nenia. Parlamentoj 
Saksa kaj Hessa jam aludis, 6. ne ekzistas, 7. decidas pri 
elektadaj fakstudoj, 8. tial sin interesis pri la konferenco 
en Ĝenevo, 9. ĉiam. Multe helpis raportoj pri anglaj ekspe
rimentoj, IO. ministro por eksterlando.

F-ino Hogg respondas pri anglaj lernejoj: I. eksperi
mento deviga, 2. la urba eduka komitato, konsistanta el 
granda parto de la anoj el urba konsilantaro, 3. la in
struistoj al la lernejestro, 4. ĉefinspektoro, 5. nenia; nur 
povas aprobi aŭ malaprobi la ministrejo de publika in
struado. Ĝis nun aprobis, 6. nenia, 8. kelkaj sin interesis 
tial al la Ĝeneva konferenco, 9. jes, IO. ministro por 
eksterlando.

S-ro Young respondas por Skotlando: I. eksperimentoj 
devigaj, 2. eduka komitato graflanda, 3. Skota federacio, 4. 
Komerca ĉambro, 5. Same kiel Anglujo, 6. Pagas elspezojn,
7. Same ankaŭ, 8., 9. Ne, IO. Same kiel Anglujo. S-ro 
Young aldonas ke en Skotlando la eksperimento estas fa
rata nur kun knaboj ĉar la knabinoj kudras dume.

S-ro Fridrich respondas por ĉekoslpvakio: I. provizore 
kiel elektebla fako, 2. ministro de Publika instruado, 3. 
nacia societo, 4. profesoroj, 5. ĝis nun nenia, definitiva leĝo 
devus esti balotata, 6. aprobi programojn, 7. nenia, 8. Ĉef- 
ministro apogis ĉe Ligo de Nacioj, 9. en gazetaro, IO. 
ministro por eksterlando. S-ro Fridrich aldonas ke la in
struado funkcias nun kiel elektebla fako en 15 popolaj 
lernejoj, 3 mezgradaj kaj I profesia. La ministro aprobis
2 lernolibrojn oficiale kaj elektis 3 ekzamenantojn, 2 por 
Cehoj, I por Germanoj.

La Prezidanto opinias ke tiuj respondoj sufiĉas por 
montri al la Konferenco ke la cirkonstancoj estas malsamaj, 
en la diversaj landoj kaj ne povas reguliĝi unuforme. 
Restu libereco. Nur pri reciprokeco la registaroj povas 
trakti per sama organo.

S-roj Sinpak kaj Kenn raportas pri ĉ ina Respubliko 
El iliaj diroj estas rimarkeble ke en ĉ ina  Respubliko la 
parlamento ankoraŭ ne diskutis la aferon, sed multaj parla
mentanoj aprobas ĝin. Decido de Ia ĉina parlamento ne 
estas necesa por la enkonduko en lernejojn, ĉar ekzistas 
jam ministra decido de 1911 pri tio. La lasta kongreso de 
ĉina instruistaro en Kanton postulis aplikon deĝi.

A N T O  *  _______________________________ N0 5
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S-ro Kavaniŝi (Japana delegito): La japana parlamento, 
ricevinte petskribon pri Esp. transdonis ĝin al la ministrejo 
de publika instruado kun favora rekomendo.

S-ro Faĵisaŭa sciigas ke li jus estas komisiita de tiu 
japana ministrejo por oficiale raporti pri la nuna Kon

ferenco.

I j i  prezidanto petas lin sidi tiam kun la japana de
legitaro. Li resumas la diskuton pri enkonduko en lernejojn, 
kaj rememorigas ke speciala komisiono estis elektita en 
Praha por labori pri tio.

D-ro Kamaryt raportas pri tiu komisiono. Li rimarkigas 
ke en ĝi mankas ankoraŭ reprezentantoj el multaj landoj. 
Jam ĝi elektis sian prezidanton kaj sekretarion. Ĝia tasko 
estas duobla: I. kolekti dokumentojn por konvinki la re
gistarojn pri la samtempeco kaj ĉiulandeco de la klopodoj 
por esp. 2. Agi ĉe tiuj registaroj por la eventuala en
konduko. Li proponas konstantigi la Komisionon. Pri tio 
temas la «propono pri centro por instruado de Esp. en 
lernejoj".

Post diskuto D-ro Privat proponas ke la Komisiono 
kompletigu sin. Por ĉiu lando devas esti en ĝi unu membro 
nomata de la nacia societo kaj alia membro reprezentanta 
la registaron. Ĝis tio ĉi okazos, estu membro ĉiu ĉef- 
delegito al la nuna Konferenco.

La propono estas akceptata laŭ la jena teksto:

La Konferenco decidas konstantigi la Komisionon elektitan en 

Praha kaj starigi internacian centron dokumentan kaj agadan pri 

Esperanto en lernejoj.

La estraro de la komisiono organizu tiun centron sub nomo 

Oficejo aŭ Instituto kaj decidu provizore pri la loko.

D-ro Czubrynski prezentas proponon pri agado ĉe la 
diversaj landaj parlamentoj. (Vidu la koncernantan doku
menton.) Li proponas jam korekti la tekston, ŝanĝante la 
formon demandan en formon proponan. Li atentigas pri 
la graveco de tio, ke oni submetu agadan centron al 
aŭtoritata neŭtrala institucio, kiu nature povas esti nur la 
Ligo de Nacioj. Ni lasu la Komisionon elekti Ia plej ĝu- 
stan vojon por tio. Nature la naciaj societoj ne dev?s agi 
senpere sur la parlamentojn, sed pere de parlamentanoj.

Post diskuto, en kiu partoprenas S-roj Kauffmann, Ka
r n a j  Czubrynski, Dietterle, Alessio, Sevenhuijsen, Fujisaŭa, 
Haine, Rudhardt, Beckmann, Poncet kaj Privat, estas ak
ceptata la jena teksto, kiu servu kiel bazo al la Komisiono 
por trakti la aferon:

„La konferenco instigas la naciajn societojn, ke ili sin turnu 

al siaj Parlamentoj pere de deputitoj kun la propono ke la regis

taro enmetu en Ia programon de la lernejoj la instruadon de la 

internacia helplingvo Esperanto de D-ro Zamenhof sub la rezervo 

ke aliaj Parlamentoj faros la samon.*1

La prezidanto malfermas diskuton pri prezentitaj modeloj 
de akordoj eventuale proponeblaj pli malfrue al kelkaj re
gistaroj kaj pri deziresprimo al la Ligo de Nacioj.

Post korekto de S-ro Alessio, la jenaj tekstoj estas unua
nime aprobitaj kiel bazo par estonta redaktado de defini
tiva akordo.

Propono de internacia akordo A.

„La subskribintaj landoj, konfesinte la gravecon disvastigi 

internacian helplingvon por faciligi tutmondan rilaton, promesas 

enkonduki per sia lerneja legaro la instruadon de Esperanto en 

sian publikan lernejaron."

Propono de internacia akordo B.

„La subskribintaj landoj konfesinte la gravecon disvastigi in

ternacian helplingvon por faciligi tutmondan rilaton kaj konfesinte

la dezirindecon ke ĉiu lando ekzamenu la rimedon por enkonduki 

la instruadon de Esperanto en sian lernejaron, promesa komu

niki al la Ĝenerala Sekretario de la Ligo de Nacioj Ĉiun legon 

aŭ administran dokumenton pri la instruado de Esperanto en sia 

lernejaro kaj ankaŭ sendi al la Ligo jaran raporton pri la stato 

de tiu instruado en sia lando.

La ĝenerala Sekretario komunikos la ricevitan informaron al 

la Membroj de la Ligo per perioda raporto."

Deziresprimo al la Ligo de Nacioj.

( La Internacia Konferenco pri instruado de esperanto en lern

ejoj ekzameninte la spertojn kaj rezultatojn atingitajn sur tiu kampo 

submetas al la bonvola konsiderado de la Ligo de Nacioj la jenan 

rekomendon, kiu esprimas la deziron de la edukaj aŭtoritatoj ofi

ciale reprezentataj ĉe la Konferenco:

Konstatinte la lingvajn malfacilaĵojn, kiuj malhelpas rektan 

interrilaton inter la popoloj kaj konstatinte la urĝan neceson ri

medi al tio por faciligi bonan komprenon inter nacioj,

Konstatinte la disvastiĝon kaj kreskon jam konsiderindajn de 

esperanto kaj la rimarkindajn rezultatojn atingitajn per instruado 

de tiu helplingvo en la publikaj lernejoj de pluraj ŝtatoj, kie ĝia 
pedagogia valoro estas atestita, ,

La Ligo de Nacioj bonvolu rekomendi, ke tiu instruado estu 

ĝeneraligata en la publikaj lernejoj de ĉiuj landoj kiel praktika kaj 

popola rimedo por internacia komunikado, neniel celanta atenci 

la centjarlongan prestijon de la naciaj kulturlingvoj,

La Ligo de Nacioj bonvolu inviti siajn anojn konigi al ĝi la 

pasojn, kiujn ili decidos pri tio, ĉu per lego, ĉu per administraj 

dekretoj, tiamaniere ke la Sekretariaro ĝenerala povu siavice informi 

ilin pri la grado de reciprokeco kaj universaleco de tiaj decidoj.

Diversaj proponoj:

1. Telegramoj estos senditaj al la Konferenco en Ge
nova, al Ia lerneja komisiono en Eccles, por ĝin gratuli, 
kaj al aliaj diversaj institucioj, laŭ indiko de la delegitoj. 
(Akceptata.)

2. Vizito de la Ekspozicio en Instituto J. J. Rousseau 
estas rekomendata al la konferencanoj.

3. S-ro Page estas komisiata kolekti liberajn monajn 
donacojn por presado de la konferencaj dokumentoj.

4. La plena listo de la konferencaj delegitoj estas pre
sita, kaj havebla. La delegitoj uzu ĝin kiel propagandilojn 
en siaj landoj.

5. Telegramoj estas ricevitaj*de S-ro Dubois kaj Unger. 
(Dankon.)

6. D-ro Bovet morgaŭ la tutan tagon estos ĉe la Eks
pozicio, kaj volonte klarigos al la vizitontoj.

7. S-ino Alphonse invitas la Konferencanojn ĉeesti 
morgaŭ vendredon je la IO horo matene komedieton lu
ditan de Ŝiaj junaj lernantoj.

• *

Sesa Kunsido la 20 Aprilo, 15 h. 

Finfermo kaj rezolucioj.

Diversaj proponoj.

S-ro Nunez y Rey (Madrido) prezentas proponon de 
rekomendo al policanoj lerni Esp. La propono estas unu
anime akceptata. (Dokumento 14).

„ĉ i tiu konferenco de geinstruistoj, konstatante la grandan 

praktikan valoron de Esperanto, simpatias kun la nuna instruado 

de la internacia lingvo inter policanoj, por helpo al la fremdaj 

vojaĝantoj sur stratoj kaj rekomendas ke la policestroj en ĉiu 
lando subtenu ĝian instruadon.**
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S ro Kena (Cino) prezentas duoblan proponon I. orga
nizo de internacia Esperanta Eldonanta Asocio. Li pensas, 
ke plej grava por Esp. estas la literatura disvolvigo. 2. in
struado de Esp. en la elementa lernejo.

Pri la unua parto de la propono la Konferenco decidas, 
ke ĝi estu komunikata al speciala komisiono konsistanta el 
S-roj Rollet de Lisle, Kenn, kaj Dietterle. Pri la dua parto 
S-ro Kenn rezignas ĉar la samaj ideoj trovigas en manifesto 
proponata de la Brita Delegitaro.

Propono pri Jnternacia Esperanta Eldonanta Asocio".

Por ke Esperanto progresu, estas necese ke ĝia uzado praktike 

disvastigu, sed tio ne rezultus esceptinte ke Esperanta literaturo 

havus grandan influon en la politika, komerca, kaj intelekta rondoj. 

Por atingi tiun celon, estas necese porla komenco organizi in te r

nacian Esperantan Eldonantan Asocion". Jen estas kelkaj ideoj:

La Asocio estos fondata laŭ la komuna konsento de ĉiuj 

landoj kaj enhavos por siaj Membroj ĉiujn spertajn Esperant

istojn kaj Esperantistajn aprobantojn.

La ..Eldona fako" farigos la plej granda parto de la Asocio 

kaj laboros por traduki ĉiujn diverslingvajn verka jojn, scienc

ajn kaj literaturajn, kiuj estas famaj aŭ noveldonitaj.

La Asocio devos havi grandan presejon. Ĉiuj eldonitajoj 

estos vendotaj malkare, ne por profito, sed por Esperantismo-

Por proviza kaj subtenanta mono ĉiuj delegitoj de la 

konferenco petu subvencion de la registaro kaj de la popolo 
de sia lando.

S-ro Page (Edinburgo prezentas manifeston, en la nomo 
de la Brita Delegitaro. Ĝin dissendu la Konferenco al la 
instruistaro tutmonda. Paragrafon post paragrafo estas tiu 
dokumento esplorata kaj bonigata. La generala sekretario 
estas komisiita zorgi pri ties tauga redakto. La diskuton 
partoprenas S ro Kauffman, F-ino Meyer, S-roj Stroele, 
Bovet, Fridrich, Troegel, Dietterle, F-ino Pomarici, S-roj 
Haine, Ludvik, Butler, Perrenoud. La definitiva teksto 
solene proklamigas kiel Ia oarto (principaro) de la Konfe
renco, resumante ĉiujn atestojn aŭditajn. (Vidu Ia tekston sur 
pago la). Angla kaj franca traduko estis disdonita. Oficialaj 
delegitoj de Instruaj ministroj por Finnlando, ĉina Respu
bliko kaj Aŭstrio subtenis la aldonon „kaj reprezentantoj 
de 16 registaroj4*, kiu estis unuanime akceptata.

La prezidanto anoncas ke la delegitoj en la Konferenco, 
kiuj ankoraŭ ne transdonis sian skriban raporton pri spertoj 
faritaj en siaj landoj, estas petataj transdoni ĝin plej baldaŭ 
al la generala sekretario.

Prof. Bovet‘ (Geneve) anoncas, ke de la 28 Julio ĝis 
I Aŭgusto en Ĝenevo okazos internacia Kongreso pri Mo
rala Eduko, kiun interalie partoprenos kelkaj famaj Eŭropaj 
pedagogoj. Al Esperantistaj pedagogoj D-ro Bovet tre re
komendas partopreni la kongreson, ĉar tie estos diskuto pri 
redaktado de tuteŭropa historiverko kredeble tradukota
Esperanten. Ankaŭ la Ĝenevaj Somerkursoj traktos pri inter
naciaj aferoj.

S-ro Sevenhuijsen (Haarlem) kore dankas la Konferencon,
kaj raportas pri Internacia Pedagogia Revuo Li rekomendas
al ciu konferencano aligi la Internacian Asocion de Instru
istoj

D-ro Troegel (Auerbach) rekomendas, ke la instruistoj ne
fondu novan revuon sed plivole eniru kiel fakgrupo la In
ternacian Sciencan Asocion.

S-ro Hahn (Dresden) rekomendas, ke ĉiu lando havu 
sian unuigon de geinstruistoj.

La Prezidanto esprimas bondeziron al la sukceso de la 
Internacia Asocio de Instruistoj, kiu povas fariĝi tre grava 
en la estonto.

S-ro Antoni Czubrynski (Varsovio) petas la ĉeestantajn 
Esperantistojn, ke ili cie kaj ĉiam kolektu Esperantaĵojn aŭ 
skribe konigu siajn memorajojn, por ke ne perdigu la ma
terialo rilatanta al Ia historio de helplingvo.

S-ro Alessio (Padova) proponas, ke oni danku al la Ligo 
de Nacioj pro la al ni farita servo, kies gravecon ni ciuj 
plene sentas. Ke nia konferenco povis tiel serioze esti 
kondukata, ni dankas al nia estiminda gastiganto, la 
Ligo de Nacioj.

La Prezidanto demandas ĉu li samtempe al la Ligo 

transdonu la decidojn kaj esprimon de danko. Per baloto 
la konferenco esprimas sian unaniman konsenton.

S-ro Page (Edinburgh) dankas al la sep geoficistoj de 
la Ligo, kiuj lernis Esperanton kaj dum la Konferenco 
kvazaŭ magie multobligis kaj disdonis 30 dokumentojn. La 
Konferenco estis grandega sukceso kaj profunde impresis 
ĉiujn partoprenintojn.

D-ro Dietterle (Leipzig) parolante pri la broŝuro de D-ro 
Privat „Ce Ia koro de Eŭropo** rimarkigas ke por Esp. in
struistoj tre vere Ĝenevo estas Ia koro de Eŭropo. Li atent
igas, ke per Ia Konferenco oni komencis novan agon en la 
historio de interhomaj rilatoj. En la nomo de ĉiuj konfe
rencanoj, starigintaj por aplaŭdi, li dankas al D-ro Privat 
pro lia talenta prezidado, kiu per takto, bonhumoro kaj 
ordo ebligis efikan laboradon. Li dankas ankaŭ pro la mo
dela organizo de la tuta konferenco, kiu funkciadis tiel 
regule kaj akurate kiel poŝhorloĝo. En tri tagoj vasta faktaro 
estis klasigata laŭ admirinde preparita programo.

D-ro Privat dankas pro la afablaj vortoj kaj deziras trans
doni la gratulojn al la Instituto Jean-Jacques Rousseau, al 
gia eminenta direktoro, profesoro Bovet kaj al la senlacaj 
helpantoj de la loka organiza komitato, kiuj tiel sindone 
kunlaboris por ĉiuj detaloj. Li dankas ankaŭ al la generala 
.sekretario W. Perrenoud kaj al S-roj Buttler kaj Stroele, L. K. 
anoj, kiuj senlace protokolis la kunsidojn. Li rememorigas 
kortuŝe pri la Majstro, kiu jam de longe profetis la Ligon de 
Nacioj eĉ antaŭ ol Usona prezidanto ĝin oficiale proponis. 
Ankaŭ-li aludas al grava pensforto kaj laboro de Hector Hodlerj 
fondinto de UEA. (Honore al tiuj du neforgeseblaj mort
intoj la ĉeestantaro ekstaras kelkajn sekundojn). Nun la en
konduko de esperanto en lernejoj kuŝas sur fortika bazo 
dokumenta. La faritaj eksperimentoj montras ke la regist
aroj riskus nenion enkondukante la lingvon, ĉar anstataŭ 
plilargi Ia programojn, kontraŭe esperanto faciligas la aliajn 
studojn kaj ŝparas valoran tempon. Tio estas la grava nova 
elemento alportita per la Konferenco. Ankan estas ja klare 
ke preparado de pli multaj instruistoj urĝas kaj necesas 
antaŭ ĉio. De Stupo al Stupo ni marŝu regule kiel saga 
montiranto. Diskonigo de nerefuteblaj faktoj efikos ĉie.

La mondo estas laca pri nuraj paroloj. Ĝ i deziras fakt
ojn. Tion alportis la Konferenco, sed ni ĉiuj sentas ke pli 
profunda inspiro instigas nin al agado. Ne pro materialaj 
interesoj ni batalas, sed pro la plej alta homa idealo. 
Pensante al la tutmonda infanaro, al geknabetoj en okci
dento kaj oriento, goje kuretantaj al lernejo kun blua kajero 
sub la brako, ni volas doni nian vivon por ke neniam plu 
ni in i  cu ilin la granda buĉado, neniam plu la detruo de 
vilagoj, la devigo al krimo kontraŭ homaj fratoj. Per nia 
modesta, sed firma partopreno en Ia rekonstruo de nova 
mondo, ni volas certigi al la etuloj de la venanta generacio 
helan printempon kaj pacan kolektadon de feliĉigaj floroj 
sur la verda kampo de paca kunvivado.

La ĉeestantaro levigas en tondra aplaŭdado.

La Konferenco estas fermata.

La generala sekretario: William Perrenoud.
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Kvin vesperaj kunvenoj
Granda parto de la konferencanoj jam alvenis Dimancon 

en Genĉve. Lokaj gesamideanoj afable dejoris en stacidomo 

kaj en la akceptejo ĉe Hotel Richemond. Jam je la 3a post

tagmeze la ĝeneva grupo „Stelo“ gastigis la alvenintojn por 

teo en la oranĝejo de la Parko de la Grange.

Je la 6a S-roj Page kaj Horner gvidis diservon en Es

peranto en la fama katedrala kapelo de la Makabeoj antaŭ 

150 personoj. La ĝeneva Ekleziestraro sendis sian prezid

anton S-ron Christen por saluti la ĉeestantojn.

Vespere je la 9a kvindeko da Konferencanoj jam trov- 

iĝis en la Zamenhofa Domo, kie gastigis ilin afable la Ligo 

de Virinoj por Paco kaj Libereco. Al noblaj vortoj de la 

ĝenerala Sekretariino F-ino Balch, el Usono, danke respondis 

S-roj Page kaj Dietterle.

Lundon, malgraŭ pluvego, kvindeko veturis al Lausanne 
sur la lago kaj okupis preskaŭ sole la vastan salonon de 

Ia rapida vaporŝipo. Geinstruistoj diverslandaj interkonatigis 

kaj interŝanĝis spertojn.

En Lausanne atendis kvardeko da svisaj esperantistoj, 

kiuj ankaŭ tagmanĝis kune en Hotelo d'Angleterre. Salut

parolis la prezidanto de la Svisa Esp. Societo D-ro Privat, 

iaŭzanaj esperantistoj Thonney, de Lerber, Butin, F-ino 

Schenk kaj respondis S-roj Sevenhuijsen, Merchant, vic

prezidanto de Brita Asocio, Kenn, abato ĉe , D-ro Troegel, 

S-ro Fridrich, F-ino Meyer. Harmonie kantis Roro de la 

grupo Zamenhof.

Lundon vespere ĉiuj konferencanoj retroviĝis en la„Dom o 

de retu lo j" de n s t i t u t o  J. J. Rousseau, kie S-ino kaj Pro

fesoro Bovet afable gastigis ilin kun siaj studentoj kaj kun 

la fama psikologo Ed. Claparede. En la diversaj ĉambroj 

de tiu pedagogia eksperimentejo, ĉiuj admiris la instruajn 

ludilojn, bildojn, artajojn uzatajn aŭ fabrikitajn de infanoj 

mem. Prof. Bovet, lerninte Esperanton dum kvartaga ..gripo" 

iom antaŭ la konferenco faris en tiu ĉi lingvo admirindan 

klarigadon (sen notoj) pri la Instituto J. J. Rousseau, kiu 

celas studi senpartie ĉiujn faktojn rilatajn al edukado laŭ 

scienca metodo. Tial ĝi devas ankaŭ enketi pri la novaj 

eksperimentoj de Esperanto-instruado en lernejoj, ĉ iu j miris 

pri la bonega elparolado de la konata pedagogo kaj D-ro 

Privat lin gratulis kaj dankis tutkore.

•  *  
m

La 18. aprilo vespere, en la «Aula" de la Universitato, 

kiun la malnovaj Esperantistoj memoras, pluraj centoj da 

personoj, precipe neesperantistaj, estis salutataj de S-ro ŝtat- 

registo Mussard, prezidanto de la Departem nto pri Publika 

Instruado en Respubliko kaj Kantono de Geneve. Al tiu 

eminentulo nia movado Suldas gravan rezultaton. De la 

lasta septembro en ĉiu 7a klaso de unuagradaj lernejoj, 

13— le a ra j geknaboj devige lernas Esperanton. S-ro Mus

sard tute ne pretendas tiel forigi la lernadon de P fremdaj 

lin gvo j; eĉ male, Ii opinias Esperanton la plej bona preparo 

al tiu lernado. Per la nuna proveto, Ii jam miris pri la 

diligento de la instruistaro kaj de I’ lernantoj; kaj li antaŭ- 

vidas tre proksima la jenan akiraĵon, ke post kelkaj semaj

noj, do entute post malpli ol unu jaro, la lernintoj de Es

peranto scios la lingvon kaj kapablos ĝin uzi, dum la lern

intoj de aliaj fremdaj lingvoj devos ankoraŭ studi dum 6 

aŭ 7 jaroj. Sed, sed, S-ro Mussard pro tiu lia iniciato ri

cevis eble pli da riproĉoj ol da gratuloj, precipe de iuj 

ju rna lo j. . .

Kaj D-ro Privat konstatas, ke por Statistoj ne estas ĉiam 

agrable fari eksperimentojn. Tamen ekzistas iuj voluloj,

kiuj ne facile flanklasas sian volon bone pripensitan: S-ro 

Baudet estas tia.

S-ro Andre Baudet, membro de P Komerca Cambro de 

Paris, estas delegita de tiu potenca korporacio al la Kon

ferenco, kaj li klarigas kial kaj kiel la Komerca Cambro de 

Paris unuanime decidis, post serioza studo kaj severa pro

vado, instrui Esperanton en siaj komercaj lernejoj kaj re

komendi al ĉiuj aliaj Komercaj Ĉambroj same procedi. Be- 

daŭrinde, pro malsano, S-ro Pascalis, prezidinto de la K. ĉ . 

de Paris, ne povis veni al Geneve. ĉa r li ankaŭ estus atest

inta la rezultatojn jam konstatitajn. Dum  vintro 1921— 1922 

laŭ volaj kursoj estis malfermitaj en 3 komercaj lernejoj, 

poste en kvara. Dum proksima oktobro same estos en 

Lernejo de Superaj Komercaj Studoj (800 lernantoj). Sed 

jam nun, post 18 instruhoroj, 16— 18jaraj junuloj, posed

antaj nur unuagradan instruon, povas korespondi kaj paroli. 

Per Esperanto ĉe la lernantaro S-ro Baudet antaŭvidas la 

printempon de internacia lingvo. Aplaŭdoj varmaj pruvis 

kiom vigle kaj vive interesa estis la paroladanto, kiu tre 
sprite klarigis la mekanismon de la lingvo, komparante la 

vortaron kun kalkuimaŝino kaj la gramatikon kun la instru- 

libreto vendata kune kun Ia maŝino.

Fremdaj Esperantistoj el plej diversaj nacioj pruvis 

al la aŭdantaro, ke Ia akcento apenaŭ diferenciĝas laŭ la de

veno de Tparolanto, kaj ke la interkompreniĝo estas 
perfekta.

S-ro Kenn, ĉina delegito, alportis novalojn el mal

proksima Oriento kaj konigis sian ĉarman impreson pri la 

esperantista ĉefurbo Geneve.

Plej idealiste Profesoro D-ro Kamaryt, delegito de P 

Ministra Pedagogia Instituto „Komensky“, difinis, ke Esper

anto realigos la plej gravan tendencon de nuna epoko, ten

dencon de racionalismo. Nuna epoko pli kaj pli intense 

kredas, ke Ia homa intelekto scias trovi Ia veron, laŭ kiu 

oni povas aranĝi pli bela kaj pli praktika la vivon.

S-ro D-ro Steche, eks-deputito ĉe la Saksa Parlamento, 

delegito de la Saksa Ministro pri Ekonomio, ĝojas pri la 

sukcesoj en Paris, kiujn same li atingis antaŭ du jaroj ĉe 

la Komerca Cambro de Leipzig kaj de Nŭrnberg. Li esprimas 

siajn dankojn al la urbo Geneve, kies nun malsekaj muroj 

tamen ne malvarmigas la fidon de la Esperantistoj.

Geneve, hejmon de batalantoj por la rajtoj de P nacioj, 

salutas S-ro Prof-o Collinson, de la Liverpoola Universitato; 

25 kolegoj liaj kaj precipe profesoroj de natursciencoj sub

skribis peton al Ligo de Nacioj, ĉar Esperanto tre taŭgas 

por disvastigo de sciencaj informoj, kiel ekzemple pruvis 

la saman matenon pri filo logio ĉina samideano.

S-ro Abato Ĉe, profesoro en Ciuj, opinias, ke la Esper

antista movado staras nun antaŭ plej alta tribunalo, Ia Ligo 

de Nacioj kaj li rapoj tas, ke en Rumanio, pro neinstruado 

de Esperanto, en meza lernejo estas pogranda lingvoinstruado 

(6 aŭ 7 klasikaj kaj vivantaj lingvoj). En 32 ĉiusemajnaj 

instruhoroj, 18 estas dediĉataj por lingvo j!

O n i scias, ke la urbestraro de M ilano de unu jaro en

kondukis Esperanton kiel instrufakon nedevigan en komu

numaj lernejoj. Tion memorigas Fino Pomarici, instruistino, 

delegita de Instituto de Esperanto por Lombardio, kun 

kanta akcento, kaj Si citas ciferojn: en Milano, 50 kursoj, 
pli ol 3.000 Esperantanoj.

Japanlando, de 60 jaroj, post kiam la fremduloj estis 
akceptitaj en la insuloj, esias malfeliĉa lando ,. . .  ĉar tie oni 

devas lerni multajn lingvojn tre malfacilajn por Ia tieuloj. 

Sed ĝi fariĝos plej feliĉa lando, kiam Esperanto sufiĉos por 

ke la Japanoj povu ĉiucele kaj facile komuniki kun la aliaj 

landoj. Tiun brilan sunleviĝon en la lando de P leviganta 

suno antaŭvidas S-ro FujisaUa.
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Post tiaj konvinkantaj elmontroj al la urba publiko, la 

konferencanoj estis invitataj al la Socia Lernejo por Virinoj, 

kiu preparas sociajn laborantinojn, vizitantinojn, orfandirek- 

torinojn, sekretariinojn, bibliotekistinojn, k. t. p. tre darma 

Fino Beck, direktorino de I’ studoj, eklerninte Esperanton 

nur antaŭ kelkaj monatoj, sukcesis nin saluti per vortoj tre 

aplaŭdataj, ĉar venantaj el koro. D-ro Privat siavice instruis 

nin pri la Socia Lernejo kaj ĝia celo. La fremdaj Esper

antistoj forportis el Genĉve impresigan konstaton, ke en 

tiu urbo ekzistas multaj ne nur internaciaj institucioj sed 

ĉiuspecaj klerigaj institutoj, kiu;, kiel ankaŭ Instituto J. J. 

Rousseau, estas kaj meritas esti mondfamaj.

• *

La Ateneo, apud la konataj Bastionoj, estas palaco de 

Ia Belarta Societo. En ĝi oni admiras pentraĵojn, kaj la 

Esperantistoj tre atentis tiujn de Fernand Hodler, kiuj, se 

la spirito de Hector Hodler ne ĉiam vivus inter ni, kaj se 

tre afabla S-ino H. Hodler ne estus ĉeestinta. estus memor

igintaj al ni unu el tiuj hieraŭaj pioniroj al kiuj ni Ŝuldos 

nian morgaŭan sukceson.

En salonego de tiu palaco, la Anglo-ĉeneva Societo 

organizis merkredon vespere publikan kunvenon en la angla 

lingvo. La ĉambrego estis plena. Multaj intelektuloj kaj 

eminentuloj de Ia Ligo de Nacioj ĉeestis. En la nomo de 

la Societo D-ro Privat bonvenigis ĉiujn gastojn kaj prezidis 

en la angla lingvo.

Profesoro Co LI inso n, el Liverpoola Universitato prezentis 

la eksperimentojn faritajn en britaj lernejoj laŭ scienca vid
punkto.

D-rino Alexandra Fisher, atestis, kiel ne-esperantistino 

pri la rezultatoj atingitaj en la lernejo, kiun Ŝi direktas. 

Dum Ia unua jaro oni instruis al unu klaso Esperanton kaj 

al alia paralela francan lingvon. Dum la dua jaro oni ko

mencis francan en klaso A kaj daurigis ĝin en klaso B. 

Dum la tria jaro oni metis kune A kaj B por franca lingvo, 

ĉ iu j klasanoj el A staris unuarange kaj ĉiuj B finrange ĉe 

la ekzamenoj. Esperanto mirinde helpis ilin per gramatika 
preparado.

S-ro Young, delegito de Eduka Instituto de Skotlando 

poste montris la ĝojon de malricaj infanoj en minejaj dis

triktoj, ĉar ili sukcesas lerni Esperanton, la solan eblan 

fremdlingvon por ili, kaj korespondi kun alilanduloj. La ge

patroj montras grandan plezuron pri tio.

Poste parolis en Esperanto S-roj Vaona, Kenn, Page, 

Ledermannkaj la audantaro tre aplaŭdis tiun vivantan pruvon. 

Je Ia deka, en apudaj salonoj Ges-roj Privat ĉarme gastigis 

la konferencanojn kaj eminentulojn de la Ligo de Nacioj. 

En apartaj intimaj interparoloj tiuj influriĉaj personoj ri

cevis el diversnacianoj informojn kaj argumentojn pri kaj 

por nia movado. Agrable kaj utilege okupita vespero.

♦ * - ' *•
♦

Ree en la Universitata „Aŭla“, jaŭdon vespere. Temas 

pri rezultatoj de la konferenco, kiujn oni devas prezenti al 

Ia neesperantista publiko. Science parolas la scienculo pro

fesoro Pierre Bovet. Tiu eminente fama pedagogo opiniis, 

ke la Instituto J. J. Rousseau, ĉiam avida pri instruaj novaj 

metodoj, ne povas ne interesigi pri la eksperimentoj jus 

faritaj jier Esperanto en diversaj landoj, kaj devas entre

preni objektivan pristudon, eĉ ne laŭtradician, kaj sciencan 

konsulton uzante la spertojn de instruistoj. Alia motivo 

ankaŭ instigis S-ron Bovet al organ izo : la lastseptembra 

decido de Ligo de Nacioj. Pro ĉeestantaro, kiun oni ne 

unue esperis tiel granda, la ĉambroj de Instituto J. J.

Rousseau ne estis sufiĉe vastaj, kaj oni feliĉe ricevis la 

belan salonegon de la Sekretariejo de L. D. N.

O n i estis kvazaŭ riproĉinta al D-ro Bovet, ke la de

mandaro prezentita al la ĉeestontoj estis iom tro rigide se

vera, eĉ nesufiĉe favora al Esperanto. Sed tiel nun oni ne 

povas lin kulpigi pro partieco, kiam li asertas, ke Esper

anto estas tre utila edukilo por infanoj. Tio, malgTaŭ ŝajno, 

ne estas verajo de M. de la Paiisse: kiam oni instruas 

Esperanton al infanoj po du horoj ĉiusemajne dum maksi

mume du jaroj, ili sukcesas ĝin s c ii; male post sesjara ler

nado ili ne scias aliajn fremdajn lingvojn. Tamen, li avertas, 

ke, se S-ro Baudet post dek horoj sciis Ia tutan gramatikon 

kaj kapablis kompreni iun ajn tekston (S-ro Baudet estas 

tre klera kaj matura viro), oni ne devas atendi tiel rapidan 

rezultaton de la ĝenerala publiko, precipe ne de la 

lernantaro.

Lerninte Esperanton, infano ne nur akiris praktikan la

borilon, sed per ĝi li kapablas analizi la mekanismon de 

sia gepatra lingvo, krei vortojn el ideoj (kaj ne nur ĉerpi 

ideojn malklarajn el vortoj); la infano fariĝas lingve 

„aktiva“ anstataŭ resti „pasiva“. Tion pruvis atestoj de 

S-ro Haine.

En preskaŭ ĉiuj landoj oni konstatas krizon pri lernado 

de gepatra, klasikaj kaj fremdaj lingvoj. Nu, la raporto de 

F-ino Fisher montris, ke Esperanto prezentas utilan rimedon 

por ĉesigi tiun krizon.

Fine D-ro Bovet montras la moralan valoron de Esper

anto, kiu kondukas nepre al universala simpatio, kiel pruvis 

ekzemploj de S-ro Ĉe. D-ro Bovet petas, ke oni ne blinde 

kredu liajn dirojn (kaj nenion plu faru), sed ke oni ne 

kontraŭstaru novajn eksperimentojn sciencajn.

Salutinte la memoron de L. L. Zamenhof kaj la laboron 

de H. Hodler kaj E. Privat, S-ro Bovet d iras: «Malfermante 

tiun konferencon mi estis senpartia, sed nun mi estas Esper- 

antisto.“

S-ro Sevenhuijsen, kvankam li longe studis francan ling

von, krom angla kaj germana, bedaŭras, ke li ne povis kom 

preni bone la tutan francan paroladon de S-ro Bovet. Li 

ĉeestis multajn internaciajn kongresojn, kiuj ne estis „inter- 

naciaj“ vere. Nur Ia Esperantistaj, kiel tiu konferenco, estas 

internaciaj. Li esprimas la dankojn de ĉiuj konferencanoj 

al modesta sed vastega tasko de S-ro Perrenoud, kiu pro

tokolis ĉiujn kunsidojn.

F-ino ŜupiRova memorigas pri Komensky, la filozofo kiu 

meritas esti nomata la patro de instruistoj kaj kiu jam en 

1641 skribis pri komuna artfarita  lingvo.

Fine senpartiulo, Prof. Molche, direktoro de Ia unua

grada instruado en kantono Geneve, konfesis ke, unue ĉar- 

mita, li farigis poste respektplena pro la alta spirito, kiu 

regis dum Ia konferenco. Li asertas, ke Ia akcentaj nuancoj 

estas apenaŭ j^ercepteblaj. Malgraŭ Ia skeptikuloj, li energie 

kaj konvinkige certigas, ke la «latina de F malriĉuloj“ 

tute ne endanĝerigas francan lingvon; eĉ male, ĉar ĝi 

ebligas mezuri gian valoron. Kaj- li petegas, ke ne nur in 

struistaj rondoj konfesu la pedagogian valoron de Esper

anto, sed ke Ia komercaj medioj konvinkiĝu pri ĝ ia ĉiutaga 

praktika uzeblo.

La alilandaj Esperantistoj, eĉ ne konantaj anglan kaj 

francan lingvon, bone sentis, kiel tiuj kvin vesperoj utilis 

al nia ideo en la internacia publiko de Geneve.

L. Poncet.

Cu vi jani angis al la XIVa?

Se ne, aliĝu tu j!
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Eksposicio Postaj impresoj

La Instituto J. J. Rousseau organizis en unu el siaj salonoj 

ekspozicion pri Esperanto en Lernejo. Multaj instruistoj estis re

spondintaj je la alvoko pri materialo kaj la sendajoj ne mankis: 

lernolibroj en ĉirkaŭ 40 lingvoj, lerniloj ĉiuspecaj, taskoj de infanoj. 

Oni tuj rimarkis pro la multeco de ĉiuspecaj grafikoj kaj moveblaj 

kartonaj cirkloj, ke multaj samideanoj sercis pedagogiajn rimedojn 

por facile kaj trafe komprenigi al la infanoj la mekanismon de la 

afiksoj kaj la regulecon de la tabelo de korelativaj vortoj. Inter ili 

la eltrovado de S-ro O. Stroele pro ĝia facileco, movebleco kaj 

kompleteco meritas specialan atenton.
La britaj lernejoj ekspozis portretojn de junaj lernantoj, la 

ĝenevaj sendis speciale taskojn faritajn de knaboj post kelkmonata 

lerno de esperanto, la austriaj sendis tutan kolekton de esperantaj 

skribajoj de blindaj infanoj.

Oni rimarkis ankaŭ leterojn kaj poŝtkartojn interŝanĝitajn inter 

infanoj de ĉiuj landoj. La aranĝintoj de ĉi tiu ekspozicio F-ino 

N. Dubois, S-roj A. Rudhardt kaj R. Borsa akceptu sincerajn 

gratulojn pro ilia laboro.’

Donacoj

Ni ricevis gis 20 Aprilo la jenajn donacojn; al la sendintoj 

koran sinceran dankon.

S-ro Henry Heisei, Philadelphia 25 Fr.; Sro A. Thomas, 

Clermont Ferrand 5 Fr. francaj; S-ro Verschoof Hoek van Hol
land, IO flor. nederl.; F-ino jBonnet, Paris, 20 Fr. francaj; S-ro 

Fracker, Storin Lake, 2 Dol.; ^Interpopola Rondo Esperantista 

Genĉve, 200 Fr.; F-ino Nella Boon, 's Oravenhage, 25 flor. nederl.; 

S-ro Lehman Wendell, Minneapolis, U.S.A., IO Fr.; S-ro Ch. Jayet. 

Morges, IO Fr.; Esperantista Grupo «Stelo» Geneve, 100 Fr.; Mon

kolekto ĉe la grupo Stelo en Geneve: F-ino Lapp, 5 Fr.; F-ino 

Stella Dubois, 20 Fr.; F-ino Oberli, I Fr.; S-ro E. Greind, 5 Fr.; 

S-ro Devillard, 3 Fr.; S-ro Reiŝinger,3 F .; S-ino Alphonse, 3 Fr.; 

S-ro de Plandon 5 Fr.; S-ro Boissevain, 20 Fr.; Sennoma 4 Fr.; 

S-ino Schmidt, I Fr.; S-ro Dodekan, 2 Fr.; S-ino E. Diekman-Grasset,

IO Fr.; S-ro Edo Diekmaun, IO Fr.; S-ro Laval, 2 Fr.; S-ro Pernet,

5 Fr.; S-ino Pytel, 3 Fr.; S-ro Dalphin, I Fr,; F-ino Alice Diek- 

mann, 20 Fr.; S-ro E. Mentha, I Fr.; Sennoma, IO Fr.; S-ino 

Landa, 2 Fr.; S-ro Paschelie, 2 Fr.; S ino Bornand, IO Fr.; S-ro 

Wartmann IO Fr.; S-ro Rudhardt, 5 Fr.; S-ro Rodonero, IO Fr.; 

S-ro Clair, 5 Fr.; S-ro Borsa, 5 Fr.; S-ro Paul Bouvier, Del. de 

UEA (el profito de venditaj libroj), 100 Fr.; Grupo Zurich, 20 

Fr.; Societo Bern, IO Fr.; Klubo, LeLocle, 26 Fr.; Centra Oficejo 

de UEA 300 Fr.; S-ino Umansky, 20 Fr.; S-ino Dornblatt, IO Fr.; 

S-ro Gabert, St. Etienne, 50 Fr. francaj; Esperantista Grupo Lyon, 

50 Fr. francaj; S-ro A. Engelniann, Rosny s. B., IO Fr. francaj; 

Zamenhofa Grupo Lausanne IO Fr.; S-ro Ducommun Le Locle, 

20 Fr.; S-ro D-ro Silbernik, New York (kolekto ĉe la grupo), 

170 kFr.; S-ro Gerrit van Heek, Hengelo, 50 flor. nederl.; S-ro 

Wolf, La Chaux de Fonds,]20 Fr.; Sennoma, 20 Fr.; S-ino Mexin, 

Montreux, 15 Fr.; S-ro Jean Borel, Vaumarcus, 20 Fr.; Esperant

ista Grupo Laborista en Lyon, 25 Fr. francaj;

Okaze de la konferenco ni ricevis por presado de Dokumen

toj: S-ro R. Fridrich,'el Kralovo Pole, 20 Fr.; F-ino Asta Mik- 

kelsen, Kobenhavn, 20 Fr.; S-ro N. C. Carlsen, Odense, 20 Fr.; 

S-ro William Perrenoud, Cernier, IO Fr.; S-ro D-ro Toschi, Bo

logna, 5 Fr.; S-ro Bramkamp, 's Gravenhage, IO Fr.; ltala Esp. 

Federacio, IO Fr.; S-ro E. Beckmann, Gefle, IO Fr.; S-ro Van-Ho- 

Tang, Geneve de la ĉina registaro, 100 Fr.; S-roj Usami kaj 

Fuĵisaŭa, 20 Fr.; S-ro Jose Nunez Rey, Madrid, 50 Fr.; F-ino 

Astrid Rybo, Kobenhavn, 20 Fr.; S-ro Sevenhysen, Haarlem, IO 

flor.; F-ino Watson, I funto sterlinga; S-ro Holmes, Bradford, 

I funto sterl.; S-ro Goodall, IO sii. La tuta sumo atingis 256388 

Frankoj.

Dum la tuta konferenco envenis kaj ceestis kelkmomente 

scivolemuloj el la Ligo de Nacioj, el diverslandaj konsulejoj, el 

sekretariejoj, k .t.p . Ankaŭ ĉeestis oficiale la delegitoj dela tridek 

internaciaj oficejoj kaj komercaj ĉambroj oficiale reprezentataj. En 

la luma vitra salonego, kie sidis la konferenco, ili sidis ambau

flanke kaj malantaue sur ĉirkaŭkrono de seĝoj. Tre interese estis 

kapti rimarkojn de tiuj observantoj, kiam ili poste laŭte inter

parolis en la koridoroj ĉu angle ĉu france.

Ĝenerale ili ĉiuj miris, ke oni parolas esperanton]^! flue kaj 

facile. Ĉefe impresis ilin la multeco de parolantoj, la unueca kaj 

seninterrompa rapideco de la laboro sen tradukoj, sen genoj. La 

helpintaj oficistoj atestis ke neniam ili partoprenis konferencon, 

kiu tiom laboris en tiel mallonga tempo. La unulingveco vere 

impresas ĉiujn kiel ĉefa kaj plej simpla argumento. Ĝi ŝparas 

trioblan tempon kompare.

Eĉ unu el la pordistoj lernis esperanton kaj afable helpis la 

delegitojn por sin..direkti tra la koridoroj. Kolego lia ofte envenis 

la salonegon kaj poste diris du rimarkojn kortume raportindajn: 

unue ke »tiuj edukistoj ĉiam lasis la ĉambregon pura sen ciga

redoj aŭ paperajoj cie ĵetitaj*, dueAke »ili ne nur laboras dili

gente, sed kore kaj eĉ bonkore kun simpatia homa spirito reganta»

*

Vendredon post la konferenco remalfermigis la kursoj pri 

eduka psikologio ĉe la Instituto J. J. Rousseau. F,n°J Pomariĉi kaj 

Ŝupichova tien iris kun kelkaj konferencanoj por saluti Prof. Bovet, 

kiu ilin bonvenigis en la Instituto. Aliaj vizitis la Internacian Labor

oficejon kun S0 Borsa kaj ceteraj vizitis klasojn de la ĝenevaj 

unuagradaj lernejoj. Lernantinoj de S*"0 Alphonse prezentis ko

medieton en Esperanto.

Familia tagmanĝo
La jaŭdon tagmeze 20 Aprilo S-ro Page, en la nonio de la Brita Delegitaro, 

Invitis D-ron Privat kaj liajn ĝenevaj n kunlaborantojn por tagman&i en Hotelo 

Richemond kun la konferencanoj. Dankon kaj gratulon pri la sukceso kaj bon- 

organizo de la konferenco esprimis S-roj Page, Merchant, Young, Vaona, F-ino 

Mlkkelsen kaj respondis Prof. Bovet, D-ro Privat kaj S-ino Umanski. Poste D-ro 

Czubrynski, el Varsovio, legia belan paroladon pri la historia momento de la 

konferenco;

Al Vi mi min turnas samideanoj, al Vi ne nur kunvenintaj 

en tiu-ĉi ĉambro, dum tiu ĉi historiaj kunsidoj, sed ankaŭ al Vi, 

ne povantaj persone ilin ĉeesti, al kiuj tamen mia voĉo alflugos 

per la preso. Mi turnas min ne nur al Vi el kuranta periodo, el 

nuna generacio, sed ankaŭ al Vi el venontaj, kies okulojn ni jam 

sentas alcentrigi je ni, kies klerajn spiritojn ni vidas enpene

tri en niajn laborĉambrojn, kies indulgaj rigardoj sekvas kaj 

esploras niajn penadojn, farigante la morala subteno en niaj laboraj, 

kaj dum la momentoj de elĉerpiĝo de nia energio.

Jen: historia momento!

El estinteco elnebuliĝis naciaj organismoj kiuj per terura san

gado, inter pli ol tridek milionoj da kadavroj ellaboris en Aresa 

furio la ideon de memstarigo de la nacioj, veran estontan kleran 

demokration, la ideon de la plena disvolvigo de homa spirito.

Naskigis novaj respublikoj, renaskigis malnovaj, inter ili unu 

en meza Eŭropo, en kies cefurbo Esperanto naskigis, kaj kies 

samideanaro Vin salutas plej sincere.

Inter tiom da diversaj naciaj standardoj mankis unu komuna, 

kiu estus la proprajo de ĉiuj, apartenanta ekskluzive al neniu. Ĝi 

devas montri ke unuafoje en historio venkos la konscia faktoro 

super la spontanea disvolviga celado.

Ni rigardu la estintecon, kies krepuskon ni eble jam travivas. 

Apogante sin je la antaŭjuĝoj, nin predikantojn de nova ideo oni

I
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ne ĉiam volis aŭskulti, oni mokis kaj ridindigis ekpenson, kiu 

estis en estinteco de homaj celadoj sen ekzemplo. Kvankam 

ofte ni estis sen influo je la homoj, kies spirito ne povis rompi 

la antaŭjuĝojn de ilia epoko, tamen ni malgraŭ ĉio paceme kaj 

obstine, sed dece defendis la konvinkon. Preskaŭ neofendeblaj 

ni estis. Kiom da memforgeso tio postulis, scias ĉiuj agantoj, 

kiuj vivis en tiuj ĉi tempoj: ni vivis pli per la estonteco ol per 

estanteco.

La artefarita lingvo farigis vivanta, sed nur dank’ al mirinda 

hirurgio: ĝi vivas per la sango kaj cerbo de miloj da pioniroj, 

kiu en ĝiaj vejnoj cirkulas. Ne sur la batalkampoj oni disverŝis 

tiun-ĉi sangon, sed la aganta samideanaro montris tiom da heroa 

dediĉo, ke al malforta infano, ĉar tia estis Esperanto post sia 

naskigo, ĝi transdonis kaj enŝprucis sian propran sangon en giajn 

vejnojn kaj tial ĝi fariĝis vivanta, kaj la cerbo fariĝis ĝia logika 

strukturo. Sen tiu ĉi memforgesa ofero, ĝi restus kadavra arte

faritaj©. Antaŭ tiuj ĉi nevideblaj pioniroj, kies ofereman rolon la 

estonteco malkovros, oni klinos la kapojn.

Sed el kia tonto ^prucas tiu-ĉi entuziasmo, kiu ekflamigis tiom 

da koroj de novaj pioniroj, ke ili sin mem oferis por tiu-ĉi ideo? 

La respondo ŝajnas esti hela: el la sopiraj revoj de multe da 

generacioj celantaj al unu homaro, el Ia penadoj de noblaj ho

moj ; oni tiun-ĉi entuziasmon trovos same bone en religiaj, kiel 

en kulturaj «ladoj, ĝi vivis jam de longe, sed mankis nur la 

formulo por esprimi kaj fari videbla la signon de komuna homara 

naturo. Tial unu homo estas aŭtoro de la lingvo, sed en li 

diversaj jarcentoj, nacioj kaj generacioj. Se li ne estus naskiginta, 

ĝi tamen ekzistu*, kvankam en alia formo. Tial ankaŭ vanaj 

estas la penadoj de diversaj ambiciuloj, volantaj krei novajn dia

lektojn de Esperanto. Krei ili povas, sed ne vivigi per sango! 

Malrica estus nia lingvo, se ni per la gestoj nur volus esprimi Ia 

internon de nia koro, kaj tial la lingvo nuna farigas io plej 

kara por la homoj, se ili scipovis batali kaj sangi, eĉ morti 

por ĝin defendi. Kiel kara kaj kiel simbola estus el tiu ĉi punkto 

la lingvo homara, la lingvo por ĉiuj homoj, kiuj, ŝatante sian 

nacion, kies membroj ili estas, volus rigardi pli antaŭen, trans 

limojn de ilia nacio. Tial partoprenado en esperantaj penadoj estis 

rimarkilo de ia idealismo, precipe en komenca periodo, kaj efektive 

idealistoj estis la unuaj, ofte jam mortintaj pioniroj.

Esperanto fariĝis ligilo inter pasintaj kaj venontaj generacioj, 

inter tiuj, kiuj sentis ke homaro formas unu elementon kaj inter 

tiuj, kiuj volas tion reale akiri, minimume sur lingva fundamento.

Ĝi estas 'imboto de la demokratismo inter la nacioj, ĉar ĝi kon- 

traŭbatalas la ideon de la submetigo de unu nacio al la kulturo 

de alia, kies lingvo laŭ derivoj de kelkaj utopistoj devus fariĝi 

homara.
j

Ni rigardu la estantecon. Ori tiel rapide marŝis antaŭen kun 

la okuloj turnitaj en la estontecon, ke oni ofte forgesis formi 

arkivojn, oni ne havas la monografiojn pri kiuj certe pensos jam la 

plej venontaj jaroj. Alvenas post la milito la tempo, kiam ni ko

mencas frapi al ministrejoj de publika instruado. Dum Haaga kon- : 

greso la Pola Esperanta Societo jam provis organizi la enketon 

por kiu Vi nun sidas en tiu ĉi ĉambro, sed oni ne komprenis la • 

gravecon de ĝi; dum Praha kongreso oni jam pli bone komprenis, 

kvankam oni ankoraŭ demandis: ĉu jam venis efektive la tempo ( 

por eliri el katakamboj ; kristanoj ja sidis en ili pli ol tricent jarojn, t 

Post kelkaj monatoj, kia Sango en la spiritoj, en la agordoj! Ni i 

havas jani konferencon por tiu ĉi celo, la statoj alsendis oficialajn £ 

delegitojn. ,

Ni rigardu la estontecon. Permesu, ke mi elpentru al Vi la < 

plej proksiman estontecon:

Tra la mondo iras forta voko! Post tiom da bruegaj kaj 

tumultaj bataloj de sanga Areso, farigas silente. En la matenrugo 

de novaj tempoj levigas Pallado, kaj per fulmotondra voĉo alvokas j 

tra tuta Esperantujo: j

Al mi! Dormantaj kavaliroj! ^

Al mi revuloj pri espero!

i Leviĝu, trafrotu viajn okulojn, 

i | rektigu la membrojn de via korpo, 

streĉu la brakojn!

Ois kiam ankoraŭ Vi dormados?
A

Ois kiam vi revos pri nerealiĝantaj esperoj ?

Jam tagiĝas !j

Perforte suprenlevu vian standardon!

La tempo de gloro, la tempo de venko jam alvenas,

Poezioj realigas, esperoj farigas nuntempo.

'Ĉu  vi ne aŭdas: la veksignalo de la tuta homaro vin vokas! 
Vin salutas la pasintaj,

Vin rigardas la venontaj generacioj.

Armitaj per entuziasmo

Vi kuru tra stratoj, tra landoj al parlamentoj,

El parlamentoj enla lernejojn,

Anoncu al ĉiu dormanto:

Unu lingvo por la homaro diverslingva!

Antaŭen! Sekvu min !

Tiel alvokas saga Pallado. Trakuras el unu ŝtato al alia, vi

zitas niajn societojn, la laborĉambrojn de niaj agantoj, trapenetras 

entuziasme iliajn korojn kaj jen: kia ŝanĝo? kia ŝanĝo? Kia nova 
agordo?

Levigas la dormanta kavalerio. Brusto apud brusto. Kiel 

granda armeo? Kiel diversnacia? Oni perdas perspektivon tra

rigardante ĝin el unu fino al la alia. Kiel batas iliaj koroj? Unu 

agordo, unu celo. ĉiuj scias sian volon kaj taskon.

Ĉiutage alvenas novaj taĉmentoj sub naciaj standardoj. Nun 

la armeo estas plu okule nekalkulebla. Maro da kapoj, da stan

dardoj, senfina kiel kampo da spikoj. Miras la kavaliroj mem, ke 

ili estas tiel multenombraj, miras la nacioj.

La armeo farigas senmova. Gi ion atendas. Jen . . .  aŭdiĝas 

trombonoj. Ĉiujn korojn trapenetras ia fortego, kvazaŭ sintezo de Ia 

ĝisnunaj penadoj de la homaro, kiu „sin batale dividis", „io ne

difinebla kaj mistera*4, kaj la taĉmientoj «sentas la deziron faciligi 

la koron**. Rigardu la vizagojn, kiel ili spiregas per flamoj, rigardu 

la okulojn, kiel ili estas plenaj da diaj inspiraj fajreroj. Kiel bela 

estas tiu ĉi armeo en sia plena, indeca majesteco, kiam el ĝia 

brusto suprenleviĝas plenpotenca kanto post tiom da jaroj de la 
dormado en la kavernoj:

Agordu Ia brustojn ho nia fratar’.

Por nova, pli vigla jam kanto!

Ĝi sonu potence de I* montoj al mar’,

Anoncu al ĉiu dormanto:

Tagiĝo ! . .  .

Super la naciaj standardoj flugetas komuna.de la tuta homaro, 

simbolo de egalrateco de la naciaj kulturoj. Supren aperas saga 

Pallado trarigardante la taĉmentojn. Ŝi sentas, ke nun alvenas la 
tago de sia venko je sanga Areso.

Silentigas. La armeo aŭdas ŝian mallongan, sed tiel longe 
atendatan komandon:

Atenton samideanoj! Supren standardo! Antaŭen: el katakomboj 
en parlamentojn ! Sekvu m in!

Ekbalancis Ia standardoj, ekmurmuris la maro da kapoj, la armeo 

ekefiigis la signalon: „en parlamentojn! . . . “ kaj jen la taĉmentoj 

marsas majeste, triumfe, de unu lando al la alia. Ŝanĝadis la 

landoj, tra kiuj trapasis tiu ĉi leonkora armeo. La homoj al gi 

aliĝadis unuj post la aliaj, gasteme oni akceptadis ilin en ĉiuj urboj, 

urbetoj, vilagoj, en ĉiuj palacoj, domoj, dometoj, eĉ kabanoj, en 

ĉiuj pregejoj, lernejoj, redaktejoj. La venko estis kompleta.

Dr. Antoni Czubrynski.

Kiam vi skribas aŭ sendas monon al Universala Espe

ranto Asocio ne adresu al nomoj de personoj laborantaj en 

la oficejo!



N0 5 *  E S P E R A N T O  * (19) 91

LITERATURO

Interrompita romano
_ de Julio Baghy

Ĉe stratangulo, en lumgarb’ de lampo 
knabino juna staras en silenf.
Similas ŝi al orfa flo fde Vkampo, 
petalojn jam  perdinta pro la venf. 
Okuloj Ŝiaj, — bluo de t  cejanoj, — 
karese vokas, Sajne, sen dezir’, 
la riti" de r  lipoj kaj graci’ de I’manoj 
feliĉon donus, Sajne, al la vir\

Al ŝi proksime, jen, junui’ naiva 
apude staras en jaluza gard'.
Silentas li, sed tamen sento viva 
konfesas amon pere de Vrigard’. 
Komprenas Ŝi la songojn de I’revanto,.., 
per pe uso kis' dankplene tuŝas lin, 
ĉar ankaŭ Ŝi ja  estis revamanto: 
je  paca hejm9 sopiris la anim ' ...

Kaj nun la seni1, en noktsilento strato, 
profundan amon vekas en la kor*, 
sed ve! jam  finas sorto sen kompato 
romanon ĉarman de Vmalfrua kor', 
ĉar venas viro, kaj li voke signas, 
per oro pagos por la ĝuavid'...

Junulo larme kun dolor’ rezignas, 
dum dance iras Ŝi — kun plora rid'.

Krio de malespero
de Georgo Deŝkin

Al vivo rni volas ekkrii: ,,Sufiĉe!“ — 
Afi, estas ja  tia malbeno 
Nur Steli pecetojn de fremda feliĉo, 
Varmigi ĉe fremda kameno,
Koj scii. ke propra feliĉa angulo — 
G i estas nur revo malsata...
En mezo de vivo mi estas solulo,
Nek edzo, nek patr*, nek amato!
Koj pri maljuneco, jam  tiel proksima, 
M i pensas kun muta teruro...
Ho, donu trankvilon al mia animo,
Aii kapon mi rompos je  muro!
Ne povas plu vivi m i tiel enue,
Sen kredo, sen eei', sen esperoj...
Ho, kial mi Vin ne renkontis p li frue, 
Dum ambaŭ ni estis liberaj!

Afi, kapo turnigas terure kaj mortan 
Lacecon mi sentas en koro!
Hieraŭ mi ploris per larmoj senfortaj 
De ia infana doloro,
Jes, estis mi kiel knabet' ofendita, 
Ploranta pri sia lud ilo ...
Jen kien venigis min tiu malsprita 
Eliro el stai’ de trankvilo!

Jen Vin, naskiginton en Majo, 
Dum luksa disflor’ de kamparo, 
Salutas nun frato malgaja, 
Naskita dum frost’ Februara.
Li petas, ke parton almenaŭ 
De Via printempa vivĝojo 
Al li Vi donacu, ke benu 
Li vivon, unua je fojo!

Printempo trompis. . .
Originale verkita de Alexandra Mexin

Meze de la granda, bruplena urbo etendigas vasta parko. 
Ĝ i estas bela kiam, printempe, floras tie siringo. La aromo, 
adiaŭa saluto de la forirontaj, unuaj printempaj tagoj, plen
igas la aeron per dolca, ĉiepenetranta odoro, de kiu oni 
povas sin kaŝi nenien.

Bela estas tiu parko vespere, kiam la subiranta suno 
lumigas la aleojn tra helverda foliaro.

Tiam gaje kuriras tie infanoj, pepetantaj kune kun birdoj; 
zorgoplene rapidigas plenaĝuloj, revenante hejmen post lac
iganta labortago, sur la benkoj ripozas paliĝintoj, kiel ankan 
iliaj vestajoj, gemaljunuloj, forgesitaj, al nenio jam taugaj, 
invalidoj de la vivo.

En angulo de la gardeno, kien la sonoj, la bruo de la 
grandurbo alflugas obtuze, kvazaŭ sufokita gemo, sidas juna 
fratiino.

ŝi atendas jam delonge. . .  Foje ektremetas ŝi, kiam 
atingas Ŝin frapsonoj de ia malproksima, nevidebla horlogo. 
Tiuj sonoj kvazaŭ falas ien profunden, falas kun mallauta 
sopiro. Kaj longe poste sonoras ilia elio, kvazaŭ ili estas 
falintaj sur Stonan, malmolan abismofundon. Aliaj sonoj Sajnas 
malvarmaj, mokemaj, — kvazaŭ mokindaj ili trovas homan 

i esperon, homajn revojn. La subiranta suno sendas helajn 
radiojn tra la junverda kaŝtanaro; el malproksimo aŭdiĝas 
bruo de la kaleŝetoj, homaj vocoj, kriego de aŭtomobiloj. 
Ĝis la soleca anguleto sin portas la ondoj de la viva maro — 
maro, kiu estas senmezura, indiferenta je homaj suferoj, 
senborda. Okuloj de la junulino, plenaj je veo, estas fiksitaj 
sur malhelan buston de ia poeto, kiun ŝirmas siringbranĉoj.

Odorantaj floroj altuŝetas lian kapon kun pezaj bronz- 
bukloj; oraj sunradioj kisas liajn malmolajn, kunpremitajn 
lipojn.

Ironiema rideto de la buŝo kvazaŭ respondas al la ri- 
proĉplena rigardo de malgajaj okuloj nun fiksantaj poeton. 
„Vi riproĉas min, ĉarma, malfelica infanino! Vi kredis miajn 
kantojn, kaj miaj songoj farigis viaj revoj. . .  ĉie  vi aŭdis 

i miajn melodiojn kaj ĉie postsekvis vin miaj paroloj. . .  
Delonge mi konas vin . . .  (^iuprintempe, kiam floras siringo 
kaj dolce sonoretos en herbo la konvalo, vi alvenas tien*

| ĉ i,. . .  malgaje atendas kaj vesopire foriras. . .  Kaj vi venos 
ĉiam, sufere atendos, vane esperos. . .  kaj eterne turment- 
igos. . .  Hodiaŭ vi, morgaŭ alia —  vi ĉiuj havas fideman 
koron, kiu restas fidela al revoj, al kantoj de la poezio.
—  Tiom longe, ĝis kiam brilos suno, ĝis kiam plenigos 
printempan aeron la dolĉa veneno printempa. . .  Sed ne 
kulpigu min . . .  Ne mi trompis viajn belajn revojn, ne mi 
mensogis al via juna koro. . .  La printempa suna hela ri
deto mensogis al ni ambaŭ . . .  mensogis al ni la kortremet- 
iga espero . . . ,  la floraromo. Nin ambaŭ printempo . . .  

j trompis ..

t
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La Karavano. WUhelm Haaff. El Germana lingvo tradukis J . W. 

Eggltton. Dua eldono 1921. Brita Esperantista Asocio, 17 Hart 

Street W. C. I. Londono. 100 paĝoj, 12 X  18 cm. Prezo: bro- 

ŝurita I S. 8 p. (8 respondkuponoj),; tole bindita 2 ŝ. 2 p. (IO res

pondkuponoj).

La Karavano estas kuno de 6 rakontoj el oriento, iom similaj 

al ia fabeloj de „Mil kaj unu noktoj"; ili estas vice dirataj de 

vojagantaj komercistoj dum ĉiutaga halfo de la karavano en la 

dezerto. Gi estas unu el la interesaj verkoj de Hauff, tiu germana 

literaturisto, kiu postlasis rimarkindan verkaron kvankam li mortis 

25 jara. Ĝi placas pro sia imaga fantazio, granda vario, rakonta 

talento; komencinte legi unu ĉapitron, oni ne haltas ĝis fino. La 

tradukinto uzas facilan fundamentan stilon ; pro tio kaj pro la temo 

mem, tiu libro estas tre konsilinda por lernintoj, kiuj deziras 

perfektigi per agrabla nelaciga legaĵo. Kiel germanismon mi rigardas 

la verbon „lasi" antaŭ infinitivo; ekzemple en: „La frato de mia 

patro lasis min voki. Li lasis lin pendigi. Li lasis forigi la kadavron 

en la maŭzoleon." Same pri nenecesa „sendi“ en: „La sultano 

sendas voki sian edzinon kaj kiam S! aperis li sendis venigi el la 

du Cambroj la ambaŭ kaftanojn." (ankaŭ lasta „la“ estas troa).

Tiaj tradukoj estas vera pliriĉigo por nia literaturo, kies bukedo 

multkolora formigas el elektindaj floroj el ĉiu aparta lingva parfumo. 

La unua eldono de la Karavano estis presita tro maldiklitere; la 

dua korektis tiun solan malbonajoj G. S.

Himnaro Esperanta Kompilita de Morttaga C. Butler, L. R. A. M. 

Dua eldono reviziita kaj pligrandigita 1911. British Esperanto 

Association, 17 Hart Street, London. 146 paĝoj, 9'/a X  16‘/3 

cm. Prezo: fleksebla tolo, I ŝ. 7 p. (8 respondkuponoj); rigida 
tolo, 2 S. I p. (IO respondkuponoj)

211 poeziaj tekstoj estas tie ĉi kolektitaj en celo ebligi himno- 

kantadon dum esperantaj diservoj, ĉu regulaj, kiel okazas en kelkaj 

anglaj urboj, ĉu dumkongresaj. La himnaro estas nesekta, sed 

uzebla de ĉiu kristano, ĉ iu  titolo estas sekvata de referencoj al 

konataj anglaj himnaroj, kie oni facile trovos la melodiojn, ĉar 

eldono kun muziko estus tro multekosta. La antaŭparolo el kiu 

rni ĉerpas tiujn detalojn aldonas: ..Alilandano sen himnaro brita 

facile trovos en siaj naciaj himnaroj konvenan arion por preskaŭ 

Ĉiu himno'1 kaj ankaŭ: „Sendube, anstataŭ Prokuste perforti Espe

ranton por laŭigi ĝin al netaŭga muzika kadro nacilingva, plibone 

estas trovi au verki muzikon konforman al la spirito de Esperanto 

mem." Tiu diro tiel bone akordigas kun sama opinio esprimita

en recenzo pri ..Germanaj kantoj esperantigitaj", ke mi nepre volis 
citi ĝin.

ĉe fino de I’ libro estas provo pri arango espera ita de antikvaj 

himnoj kantotaj laŭ la malnova muzika formo nomata angle: 

„a chant , kaj france: „plain-chant". La aŭtoro proponas por tio 
la vortojn: „ĉanto" kaj „Ĉantado‘‘.

La rica kolekto prezentas multjaran, multpersonan laboron: 

Gi estas zorgege korektita kaj presita; aŭtoro, kunhelpantoj, eldo
nistoj rajtas fieri pri ĝi.

The Esperanto Teacher. A simple course for nongrammarians. 

fcf By Helen f ryer. Deka eldono. British Esperanto Association,

17 Hari Street. W. C. I. London 172 paĝoj, IO X  16 cm. Prezo: 
IS  2 p. (6 respondkuponoj).

Lernolibro atinginta sian dekan eldonon estas nepre bona laŭ 

sia speco. Antaŭparolo diras la metodon uzitan, la devenon kaj 

celon de nia lingvo. Poste 45 lecionoj liveras ĉion necesan : klarigoj, 

vortlistoj, ekzercoj, por lerni ĝin. Bone estas havi tiom da lecionoj, 

ĉar ĉiun punkton oni povas aparte trakti kaj ekzerci; ankaŭ bone 

estas eerpi parton de la’ tradukoj el la Zamenhofa ekzercaro. 

Sekvas kiel aldonoj: la ^fundamenta gramatiko, komunaj 

esprimoj, traduko angla de ĉiuj ekzercoj, legajoj kaj vortaro angla- 

esperanta. Unuavide Sajnas ke mankas en tiu lernolibro ekzercoj 

anglaj kun ilia esperanta traduko kaj vortaro esperanta-angla. Sed

i  vere la angla Ŝlosilo de P lecionaj tekstoj permesas retradukon en 

Esperanto kaj kiel dua vortaro ĉefeĉa ŝlosilo tute taŭgas.

Tiel, tiu bonega instrulibro, bone gradigita, klara eĉ por 

mezinstruita homo, taŭgas tiel por kursoj kiel por memlernado.

Esperanto-Lehrbuch fŭr Volksschulen. Teil II: Oberstufe. Georg 

Streidt. Eldonejo Ferdinand Hirt & Sohn in Leipzig 1922. 

56 paĝoj, 15X22 cm. Prezo: 15 M. germ.

Jam estis priparolita kaj laŭdita la unua parto de tiu ĉi instru

libro por popollernejoj. La dua parto, por duajara studado estas 

same bonega. La ĉapitroj rilatas al Ia sama temo: la onido de 

1’geknaboj, kun kiuj ni konatigis en la unua libro, faras vojaĝon 

komercan ĉirkaŭ la mondo; rakonto pri tiu vojago, anekdotoj ko

lektitaj en Ia trapasitaj landoj, leteroj de la onklo al Ia nevo, ĉio 

ornamita per belaj instruaj bildoj, formas la baztekstaron por 

instruo; al ĝi la praktika utilo kaj la idealo de nia movado estas 

lerte aldonitaj. Sur postaj paĝoj venas la resumaj reguloj eltireblaj 

el la tekstoj, la taskoj por lernantoj kaj fine la vortlistoj. Certe ger

manaj instruistoj kaj geknaboj posedas, por esperantaj kursoj dum 

la du lastaj jaroj de I’ unuagrada lernejo, la plej bonajn ĝis nun 

eldonitajn lernolibrojn. G. S.

Medunarodni Jezik Esperanto. Potpuna gramatika sa vjezbeni- 

com i dodatkom. (Internacia lingvo Esperanto. Plena grama

tiko kun ekzercoj kaj aldonoj.) Dr. Duŝan Maruzzi. Zagreb. 

Kr. Zemaljska Tiskara 1922. VIII-136 paĝoj, 13 X  20 cm. Prezo:

I Fr. svisa.

Tiu gramatiko por Kroatoj estas prilaborita laŭ la metodo de 

S-ro Kŭhnl. Kiel diras la antaŭparolo de S-ro Petro Stojan, L. K. 

ĝi ne estas nura kurslibro, sed plena komentario por serioza studo 

de Esperanto. Efektive la gramatikaj klarigoj estas tre detalaj, 

akompanataj de multaj vort- kaj frazekzemploj; uzo de ĉiu sufikso 

estas montrata per nombraj kunmetitaĵoj; ĉiu duba punkto, ĉiuj 

konfuzeblaj vortoj, ĉiu senco de relativaj vortoj, prepozicioj, ĉiu 

malfacilajo aŭ apartajo de nia lingvo estas citataj. La multaj ek

zercoj konsistas el bone elektitaj frazoj tradukotaj el Esperanto en 

kroata lingvo kaj inverse; por tio ĉiuj necesaj vortoj estas enlistig

itaj kaj fine en dua parto de I’ libro trovigas la ekzercoj tradukitaj 

por kontrolo. Por Kroatoj ekzistas nun ankaŭ plena fidinda stud

libro, kiel ni jam havas por la ĉefaj Eŭropaj lingvoj. G. S.

Hrvatsko Esperantski Rjeĉnik. (Kroata-Esperanta vortaro.) Pre

parita de Danka Bedekoviĉ. U Zagrebu, Kr. Zemaljska Tiskara 

1921. IV- 93 paĝoj, l l ‘/ aX 15 cm. Prezo: 0,50 Fr. svisa.

Jena vortaro estas taŭga komplemento por la antaŭa grama

tiko. Gi estas ankaŭ klare presita kaj belaspekta. Pri ĝia lingva 

valoro mi ne estas kompetenta juĝanto. Trarigardo tra libro de 

por ni tiel fremda lingvo, malofteco en ĝi de vortoj similaj al niaj 

aŭ eĉ al esperantaj, pruvas evidentege la necesecon de internacia 

•ingvo. Kroatoj havas ĉion bezonan por ellerni ĝin. G. S.

Ama stelaro. Tradukajoj kaj originalajo\. La Forgesite. Eldonejo: 

Oskar Ziegler kaj Ko. Marktredwitz (Bayern) 1922. 119 paĝoj, 

10'/aX 15cm . Prezo: 18 M. ger. (por altvaluta eksterlando 

- f 50tf/0 plialtigo).

Interesa kolekto kur tre diversa enhavo ; du unuaktaj komedioj, 

humoraj aŭ dramaj rakontoj, amaj poezioj. Ĉion oni legas facile 

kaj plezure. Pres- aŭ lingveraroj estas tre malmultaj. La ĉefa parto 

estas tradukajoj el portugala lingvo; la cetero estas originalaj ver

kajoj. La teatrajetoj porinfanaj estus ludeblaj de junuloj; ili celas 

instrui amuzante; „La korvo kaj la vulpo" de Coelho Netto estas 

pli viva ol „La nigra papilio" de d a v o  Bilac, kiu pli konvenas 

al lego ol al ludo. Unu el la prozaĵoj ..Lina el Moskvo" de dro Nuno 

de Andrade, estas terura rakonto temanta pri abomenaĵoj de cara 

epoko en Rusio; tiu forta pago iel rememorigis al mi la neforge

seblan ..Ruga Rido" de Andrejev. Ĝenerale mi preferis la prozaĵojn ; 

la poezioj, kvankam agrablaj kaj sentplenaj, estas iom neriĉaj laŭ 

ritmo kaj rimo; la verkoj de niaj talentaj poetoj igas nin malfacile 

kontentigeblaj. Ama Stelaro estas subskribita de pseŭdonimo; sed 

laŭ la enhavo ni Suldas tiun plaĉan libreton al lerta sudamerika

samideano. g . S.
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E SP E R A N T ISM O

XIV. UNIVERSALA K0N( 
ESPERANTO EN HELSINKI

8—16 aŭgusto 1922.

I

Sesa kaj sepa komunikoj.

Kongresejoj. La kanceleja komisiono de la parlamento kon

sentis doni je nia dispono salonojn en la Malnova Parlamentejo 

(Saatytalo), kiu nuntempa estas uzata kiel kunvenejo de la par

lamentaj komisionoj. En la Malnova Parlamentejo povos okazi 

ĉiuj fakaj kunsidoj. Por la malfermo kaj versajne ankaŭ por la 

laborkunsidoj ni devas serĉi aliajn eiojn. La malfermo espereble 

okazos en la Nacia Teatro kaj por la laborkunsidoj ni intencas 

lui la domon de la Studentaro de la Universitato en Helsinki, kie 

ankaŭ trovigas konvenaj ejoj por sekretariejo, postoficejo, ekspo

zicio ktp.

Aflŝoj. La afidoj, trikolora presaĵo laŭ linoleumaj kliŝoj tran

c a j  de artisto Vasstrom, estas nun iom post iom ekspedataj La 

esperantistaj societoj, firmoj kaj privatuloj, kiuj povas ĝin elmeti 

favore, estas petataj sendi al ni sian adreson por senpaga ricevo 

de la afiŝo

Fakaj kunsidoj. Finnlanda Foiro invitas ĉiujn foirojn parto

preni per reprezentantoj, Esperante parolantaj, en fakta kunsido 

de la foiroj.

„Vojagado en Finnlando". La eliro de la nova eldono estas 

iom prokrastita ĉefe pro anonckolektado daŭrigata. ĉiuokaze ĝi 

eliros sufiĉe frue antaŭ la ekveturo de la kongresanoj.

Ekspozicio. Ois nun ni ricevis preskaŭ nenion por ekspozicio. 

Ni petas la samideanojn diverslandajn sendi, ĉu donace, ĉu prunte, 

ekspozindajn ajojn.

Korespondado. La korespondemuloj kaj interŝanĝemuloj estas 

petataj ne sin turni al la L. K. K., sed meti anonceton en Esper

anta Finnlando. Kosto sama kiel po I folio da glumarkoj (vidu 

la preztabelon en la 2a komuniko).

A liroj. Ois nun aligis 230 kongresanoj el sekvantaj landoj:

Oermanio 30, Estonio 23, Pollando 20, Britlando 18, Neder- 

lando 14, Cekoslovakio IO, Franclando kaj Aŭstno po 7, Hungario 

5, Italio 4, Svislando 3, Litovio kaj Danlando po 2, Svedlando, 

Hispanio, Usono, Turkio, Kanado kaj Japanlando po I, Finnlando 

79 entute 230 aliĝintoj el 20 landoj.

Plie aligis 9 helpkongresanoj.

Financoj. La L. K. K. ricevis por la garantia kapitalo 14100 

Fmk., por la blindula kaso 508,48 Fmk., donacoj 6417, 86 Fmk.

Alveturo al Finnlando. Nuligante la sciigojn donitajn en la 

19a pvnkto de la lla komuniko kaj en la 2a punkto de la Va 

komuniko, ĉitie estas sciigata la definitiva alveturplano de la 

„kongresŝipoj“ kaj parte novaj rimarkinde m alaltigitaj prezoj.

Brita Imperio. El H ull ekveturos ŝipo „Arcturus“ j>ŭdon la

3. VIII. vespere, alvenante al Helsinki lundon la 7. VIII. matene. 

Disponeblaj lokoj: la klaso 74, Ila ki. 21, lila ki. 290. Prezoj: Ia 

ki. £  11.4/ —, Ila ki. £  8. — /—, Illa ki. £  4.16/—, ĉio kun mango 

kaj lito. „Arcturus“ faros la vojaĝon tra la Kiela Kanalo.

Danujo. El Kopenhago ekveturos ŝipo „Oihonna“ sabaton la

5. VIII je la 5a postagmeze, alvenante al Helsinki lundon la 7. 

VIII tage. Lokoj: Ia ki. 83, Ila ki. 24, Illa ki. 8. Prezoj: Iaki. D-kr. 

128:—, Ila ki. D-kr. 112: —, Illa ki. D-kr. 56: —, ĉio kun mango 

kaj lito.

Germanujo. El Stettin ekveturos ŝipo „Ariadne“ merkredon 

la 2. VIII je la  Ia tage, alvenante al Helsinki vendredon la 4. III 

tage. Lokoj: Ia ki. 182, Ila ki. 74, Illa ki. 12. Prezoj: Ia ki. Finn.

Mk. 720: II ki. Fmk. 640: —, ambaŭ kun lito mango, Hla ki. 

Fmk. 280: — kun lito sed sen mango. Mangon oni povas ricevi 

por Fmk. 50: — potage.

El Stettin ekveturos ankaŭ ŝipo „Rŭgen“ sabaton la 5. VIII je 

la 4 ptm. alvenante al Helsinki lundon la 7. VIII matene. Lokoj: 

Ia ki. 208, Illa 35 (dua klaso ne ekzistas). Prezoj precize sdigotaj 

en venonta komuniko, sed estos versajne ia samaj kiel en „Ariadneu.

El Liibeck ekveturos ŝipo „Mira“ sabaton la 5. VIII je la 2 ptm., 

alvenante al Helsinki mardon la 8. VIII frumatene. Lokoj: Ia ki. 

16, Illa ki. 18. Prezoj: la ki. Fmk. 640: —, kun lito kaj mango, 

Illa ki. Fmk. 280: — kun lito sed sen mango.

ĉar evidente tra Lŭbeck, pro la tie okazonta antaŭkongreso, 

alveturos pli granda aro samideanoj, la ordinara ŝipo de tiu linio 

ne estos sufiĉe granda. Pro tio la L. K. K. klopodos lui apartan 

Sipon por Lŭbeck, pri kio poste estos pli precize sciigata.

Svedujo. El Stockholm — al Helsinki — ekveturos ŝipo „Tor- 

nea“ merkredon la 2. VIII je la 7 vesp. alvenante jaŭdon la 3. VIII 

vespere. Lokoj: Ia ki. 55 Ila ki. 33, Hla ki. (sen kajuto) 150. Pre

zoj: la ki. S-kr. 88: Ila ki. S-kr. 72: —, Illa ki S-kr. 48: —. 

ĉ io  sen mango-

El Stockholm — ankaŭ al Helsinki — ekveturos ŝipo „Birger 

Jari" dimancon la 6. VIII je la 7 vespere, alvenante lundon la 7. 

VIII vespere. Nombro de lokoj kaj prezoj la samaj kiel en nTorne&“.

El Stockholm — al Turku-Abo — ekveturos ŝipo „Nordstjer-

nan“ ĉiumarde, „HejmdaU“ ĉiujaŭde kaj „Hebe“ ĉiusabate je la

7 vespere, alvenate al Turku-Abo la sekvantan matenon. Lokoj:

Ia ki. 59, lla ki. 22, Illa ki. 22. Prezoj: Ia ki. S-kr. 80: —, Ila ki. 
S-kr. 64: —, llia ki. (sen kajuto) S-kr. 48: —, Ĉiuj prezoj sen

mango.

Estonujo. El Tallinn (Reval) ekveturos la ŝipoj „Ebba Munck“ 

kaj „Viola“ ĉiun mardon, jaŭdon kaj sabaton matene. La vojago 

dauras 5 horojn. Prezoj: la ki. Fmk. 160 lla ki. 120: —, sen 

mango.

Danzig. La L. K. K. ne sukcesis lui Sipon kiu veturos tra 

Danzig. La sola vojo por la samideanoj vojaĝontaj tra Danzig, 

estas veturi aŭ fervoje aŭ ŝipe al «Stettin kaj de tie uzi Ia supre 

anoncitajn ŝipojn. Inter Danzig kaj Stettin iras la pasaĝerSipo 

„Grŭssgott“. Ties veturprezojn ni nun ne povas sciigi.

Por la linio Antvverpen — Rotterdam — Finnlando versajne 

ankaŭ ne e tos eble rezervi Sipon. La samideanoj trancaj, belgaj 

kaj nederlandaj pro tio devas uzi iun el la supre anoncitaj vojoj.

— La vojaĝprezoj ĉi tie donitaj estas specialaj rabatprezoj por la 

partoprenontoj de la XlVa kongreso. La samideanoj, kiuj deziras 

uzi ĉi tiujn ŝipojn, devas pri tio informi aŭ al L. K. K. aŭ al Ia 

karavangvidantoj en la respektivaj landoj plej malfrue 6 semajnojn 

antaŭ la ekveturo. Ĉe aĉeto de bileto kongresa karto estas mon

trota kiel legitimilo.

Reveturo el Finnlando.

Al H ull (ĉiumerkrede, ekz:) „Astrea“ merkredon la 16. VIII 

vespere (alveno 21. VIII). Lokoj: Ia ki. 22, Ila ki. 34, Illa ki. 186

„Arcturus“ merkredon la 23. VIII (alv. 28. VIII).

En ambaŭ ŝipoj la prezoj estas: Ia ki. Fmk. 1200 —, lla ki. 

Fmk. 960 —, Illa ki. Fmk. 480: —, ĉio kun mango kaj lito.

Al Kopenhago (ĉiun lOan tagon, ekz:) „Oihonna“ dimancon 

la 20. VIII (alv. 22. VIII). Prezoj: Ia ki. Fmk. 720: - ,  lla ki. Fmk. 

600: —, Illa ki. Fmk, 280: -

Al Stettin (dufoje semajne ekz:) „Ariadne“ sabaton la 19. VIII 

(alv. 21. VIII). Prezoj samaj kiel la alveturaj,

„Rŭgen“ merkredon la 16. VIII (alv. 18. VIII). Prezoj poste 

sciigota).



94 (22) *  E S P E R A N T O  *

Al Lŭbeck (ĉiusabatc, ekz:) „Aegir' sabaton la 19. VIII (alv. 

21. VIII). Lokoj kaj prezoj la samaj kiel por *Mira“. (rigardu 

alveturon). Pri ebla pli granda ŝipo estos poste sciigata.

Al Stockholm el Helsinki (dufoje en semajno ekz:) „Bierger 

Jari" merkredon la 16. VIII (alv. 17. VIII). „Tornea“ dimancon la 

20. VIII (alv. 21. VIII). Prezoj: Ia ki. Fmk. 264 -  Ila ki. Fmk. 

2(J8: —, Illa ki. (sen kajuto) Fmk. 120 —, ĉiuj sen mango.

Al Stockholm (trifoje en semajno) el Turku-Abo: „Hebe“ ĉiu- 

marde, „Nordstjtrnan“ ĉiujaŭde kaj „Heimdall“ ĉiusabate vespere 

(alv. sekvantan matenon). Prezoj: Ia ki Fmk. 240 — Ilaki. 192—, 
Illa ki. (sen kajuto) Fmk. 120 — ĉio sen mango.

Al Tallinn. iros Ŝipoj ĉiun mardon, jaŭdon kaj sabaton. Pre

zoj la samaj kiel por alveturo.

Por ĉiuj linioj krom Tallinn, ankaŭ la for veturbiletoj devas 

esti menditaj plej malbrue 6 semajnojn antaŭ la kongreso.

Ni atentigas la kongresanojn, kiuj eble timetas marvojaĝon, 

ke Baltika maro estas ĉiuflanke simiata de terpartoj (kontinento, 

Skandinava duoninsulo, Finnlando) kaj relative profunda, tiel ke 

forta movigo de la maro generale ne okazas; aparte dum la so

mero la marvojaĝo al Finnlando estas belega kaj ĝuoplena. — Tute 

senriska estas la alveturo tra Stockholmo, ĉar densa insularo ĉirkaŭas 

la tutan vojon inter Stockholmo kaj Turku. Ankaŭ la vojago tra 

Tallinn eslas en tiu rilato rekomendinda. Sed, kiel dirite, la vo

jago tra Baltika maro estas belega, kaj kiu ĝin ĉirkaŭiras, perdas 

unu el la plej agrablaj ĝuoj de la kongresvizito.

Afiŝoj. La kongresa} af soj estas senditaj al ĉiuj de ni kona

taj adresoj. Samideanoj kaj esperantemaj firmoj kaj institucioj, 

kiuj povas elmeti ĝin videble, sendu sian adreson por senpaga
ricevo de la afiŝo.

La Loka Kongresa Komitato.

Adreso: Poŝta (ankaŭ por monsendoj): XIV. kongreso de Esper

anto, Helsinki, Finnlando. Telegrafa: Esperanto, Helsingfors.

ANTAO- KAJ POSTKONGRESOJ

Pasporto. La ekstera ministerio konsentis je tio ke la kon

gresanoj ricevu la vizon sen formadoj kiam ili montras la 

kongresan karton kiel leuitimilon. Ni atentigas, ke la kongresanoj 

petu vizon „al Helsinki kaj vojaĝado en tuta Finnlando1*, ĉar se 

ili petas nur vizon al Hesinki, la havigo de la vojaĝpermeso por 

partopreno en ekskursoj kaŭzas perdon de tempo kaj elspezojn. Pri 

la senformalaja vizo estas sendita ordono al sekvantaj reprezen
tantoj de Finnlando:

Legacioj: Tallinn Nunne tanav 18; Stockholm, Kungsgatan 

7; Kristiana, Drammensveien 93; Kobenhavn, Amaliengade 6; 

Riga, Todlebena bulvv. I ds 2; Berlin, Alsenstrasse I ; Warszawa, 

Hotel Europe; s’Gravenhage, Javastraat 2; Roma, Corso Vitiorio 

Emanuel 141; Madrid, Hotel Ritz; Bukarest, L’Athĉnĉe, Palata 

Hotel; Vi'ashington, Munsey Building room No 1042; Tokio, To
k io j, Shimo-shibuya, Sinchi 57.

Generalkonsulejoj: London, W. C. 2, 31 Oreat St. And'ew

Street, Shaftesbury Avenue; Paris, IXe, 3, Rue Nouvelle; Wien,
I, Stubenring 18 II. New-York City, 5 State Street;

Konsulejoj: Haparanda; Danzig, Vorstadtischer O abeli 44, 
Zurich, Rŭdenplatz 5; Sydney, 4 Bridge Street.

Antaŭkongresa ekskurso trans la polusa cirklo. Ni infor

mas, ke telegrafrevizoro V. Holopainen, antaŭa del. de UEA en 

Kristiinankaupunki, nun logas en Petsamo kaj estas preta gvidi

kaj helpi la kongresanojn, kiuj preferos alveni tiun vojon, tu-isme
grandiozan.

Pri ekskursoj en Finnlando ni donos novan horaron, konfor

man al la nova veturplano de la marŝipoj, en venonta komuniko.

Trapaso. Lh LKK turnis sin al diverslandaj Esperanto-asocioj, 

petante ke tiuj sin turnu al siaj registaroj, petante faciligon en la 

formadoj de la pasporta vizo kaj en la prezoj de la vagonaroj. 
Ni esperas, ke ili sukcesos en siaj petoj.

Posto kaj telegrafo. La Poŝta administracio konsentis arangi 

en la kongresejo provizoran poŝtkontoron, kie povos esti riceva

ta! kai forsendataj simplaj kaj rekomenditaj sendadoj. Sur la sendajoj 

destinitaj al tiu postoficejo devos esti klare notite „XIV Universala Kon 

preso de Esperanto* kaj prefere la kongresa numero de la adresato.- 

Telegramoj al kongresanoj povos esti ricevataj enla sama ofice o, 

se ili estos adresataj al ..Esperanto, Helsingfors-. Nomo de kon

gresano ne estas necesa, se oni notas la kongresan numeron. - 

La postoficejo stampos la elirantan poston per aparta stampilo 

kun teksto ..XIV Univ. Kongreso de Esperanto, Helsinki 1922*.

Antaŭkongreso en Danzig.
Ni jam publikigis, ke Senato de «Libera Urbo Danzig“ donis 

al nia Asocio monatan subvencion de 1000 gm por plenumo de 

organizaj laboroj de internacia antaŭkongreso en Danzig. Estas 

tre grava subteno de nia movado; ĉar «Libera Urbo Danzig" nove 

fondita kaŭze de la pactraktato estas tre malgranda Stato kaj Ia 

donacita nur por antaŭkongreso monsumo proporcie valoras multe 

pli ol granda subvencio de multe pli granda Stato. Krom tio 

Danzig kiel ponto inter Germanlande kaj Polujo guste nuntempe 

havas tiom da internacia intereso, ke la de ĝia estraro subtenata 

movado frapas la okulojn de la tuta mondo. Tion Ia esperantistaro 

bonvolu serioze pripensi. Do por antaŭenpuŝi la malfortan mo

vadon en la proksimaj orientaj regionoj estas nepre necese, ke 

grandnombra parto de veturontoj al Helsinki vizitu Danzigon 

por partopreni internacian antaŭkongreson, per kiu ni prave montru 

la praktikan utilecon de n a lingvo. Do nia plej urĝa peto al la 

esperantistoj, kiuj certe vizitos Helsingforson kaj ĉitiuokaze ankaŭ 
venos Danzigon, estas:

Anoncu ai ni tuj vian ceeston por ke ni baldaŭ sciigu la nom
bron de la partoprenantoj.

La ŝipo el Lŭbeck haltos en Danzig. Ni daŭre interrilatas kun 
D-ro Mobusz pri tiu arango.

Provizora programo.

Unua tago: Danzig. Vizito de vidindaĵoj de la urbo. Tagmeze

komuna tagmanĝo. Vespere oficiala manifesto, 
poste vizito de koncerto.

Dua tago: Oliva. Veturo al Oliva, vizito de antikva monahejo

kaj ĝardenego, promenado tra la belega arbaro 

al Karlsberg kaj guo de belrigardoj al la 

ĉarmega marborda regiono. Tagmeze ko
muna tagmanĝo.

Zoppot. Posttagmeze veturo al mondkonata marban- 

loko Zoppot kaj guo de la marborda vivo. 

Poste promenado al proksima bela rigardejo. 

Vespere partopreno je festo, poste dancado. 
Tria tago: Adiaŭo kaj forveturo.

Kongreskotizofo.

Usono I dol., Nederlando, 2 hfi., Svisujo 5 sfh., Danujo-Nor-

vegujo-Svedujo 5 k r., Italujo 5 lir, Britujo 5 Sii., Hispanujo 5 pes.,

Finnlando kaj Cehoslovakio 15 fm., aŭ kr., Germanujo kaj Danzig

30 gm., Rumanigo 30 lej, Bulgarujo 40 lev, Jugosl. 50 kr., Aŭstrio

kaj Hungario 100 kr., Polujo 300 pm., aliaj landoj 30 gm. en nacia 
valuto.

Precizajn detalojn ni komunikos gustatempe en ĉiuj esp. 
gazetoj.

Monsendojn bonvolu sendi al «Deutsche Bank Filiale Danzig, 
Esperanto Kongresi

Ĉiujn aliajn sendaĵojn adresu «Esperanto-Amt Danzig, Herren- 
gartenkaserne.“

Demandante oni ĉiam aldonu valorajn respondkuponojn aŭ

bankbiletojn ne ĉifonitajn por afranko, alie ni bedaŭrinde ne povos 
respondi

Loka Kongresa Komitato.

■ino Anna Tnschinski, Ketterling, Aeltermann, Amori, KieIbratowski 

Del de U. E. A., W. Hoffmann, M. Neumann, Klaps, Klara

Tuschinski, Gertr. Vorhaŭer.

Antaŭkongreso en Lŭbeck. Vidu Aprilan N-ron p. 66.
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U N I V E R S A L A  
E S P E R A N T O - A S O C I O

OFICIALA INFORMILO

C elo : Disvastigi la  uzadon de la  internacia helplingvo Esperanto. — P lifa 
cilig i la liaspecaj n m oralajn k ,ij m ateriajn rilatojn inter la  ho ntoj, sen diferenco 
mm raso, nacieco, religio aŭ lingvo. — Krei in  ernac a jn  servojn uzeblaj de ĉiu j 
homoj, kies intelektaj aŭ m ateriaj interesoj celas trans la  lim ojn de ilia  genta aŭ 
lingva teritorio. — Kreskigi inter s ia j menbroj fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi de i l i  la  komprenon ka j estimon por frem daj popoloj. — UEA kunigas 
la samideanojn, k iu j per la  forto de sia nombro ka j la  utiligo de la  Zamenhofa 
iing\'0 volas pruvi a l la  mondof ke Esperanto vivas, tatigas kaj progresas.

Servo j: ĉ iu  membro rajtas peti inform ojn de la Delegitoj, uzi la  servojn de 
la  Asocio, senpage ricevi la  O ficialan Jarlib ron .

K o tizo j: Oficialaj prezo] cii svisaj frankoj. Membro (M ): 5 Fr.

Membro-abonanto (SKA) ricevanta la gazeton: 12M  Fr. — Membro-subtenanto 
(MS) ricevanta la gazeton: 25 Fr. — Mem iro-Dum nva ricevanta la gazeton kun 
ciuj oficialaj dokumentoj: 300 Fr. (Partopagoj trijaraj po 100 F i*  sed neniuj naciaj 
favorpetoj). Naciaj prezoj por M, MA, kaj MŜ: Apitrio: Kr. 500, 1500,4000; 
Baltaj Statoj: O . Mk 25, te ,J 5 0 ; Belgio: Fr. IO, 25, 50; Britio/ S. 5, 12,6, 25; 
Bulgario: L. 35, 80, 180; Cehoslovakloj Kr. 25, 65, 140; Danio: A. 5, 12.50, 25; 
Finnlando: M k. 22, 60, 120; Francio: Fr. IO, 25, 50; Oermanio: Mk. 30, 80, 180; 
Hispanio: Pes. 6, 15, 30; Hungario r Kr. 100, 300, 600; Jugoslavio: D in . 25, 65, 140; 
•Ulio: L. 12. 30, 60; Nederlando: O . 2A0, 7, 14; Norvegio: Kr. 0, 15, 30 ; Pollo: 
M k. 500, 1500, 4000; Portugalio: Esk. 8, 20, 40; Rumanio: L. JO, 75, 160; Svedio: 
Kr. 4, IO, 20; Usono: D . f , 2 M , 5.

La Helpmembroj (HM) kategorio provizore kreita favore nur al jenaj landoj 
kun tre malbona kurzo. Aŭstrio: Kr. 300; Hungario: Kr. 50; Polio: Mk. 300. Ili 
guas ciujn rajtojn escepte la ricevo de la jarlibro, gazeto kaj enskribo en la inter
rilata acfresaro,

La Entreprenoj de UEA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la ofi
cialan afi nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas p-esi^f tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de informpetado.

Centra O ficejo: 12, Boulevard du Thtdtre, denive (Svislando). — Bank
konto: Societi de Bantue Suisse, denive. — Po Stle ko: 1.2310.

Oficiala Bulteno. — Dum Aprilo ni sendis al ĉiuj Delegitoj 

Oficialan Bultenon No. 6 kun statistika demandaro pri la servoj 

plenumitaj dum la pasinta agada jaro, 1921. Ni tre petas la Delegitojn 

pri zorga plenigo kaj baldaŭa resendo de tiu-ĉi grava formulo.

Konfirmo de Delegitoj. — Kun ia Oficiala Bulteno No. 6 

ĉiuj Delegitoj en lokoj kun malpli ol dek membroj ricevis konfir

mon de ilia ofico por pliaj tri jaroj per la Ĝenerala Sekretario- 

La Delegitoj ne ricevintaj tiun sendajon bonvolu informi nin.

Statistiko de la poŝtajoj. — Movado de la poŝtajoj dum marto 

1922: Ricevitaj: 1055 Forsenditaj: 1291 Entute: 2346 (Antaŭa 

monato: 3268).

Kotizoj por 1922. — Je la 31 a de marto estis enkasigitaj 25 ko

tizoj de helpm mbroj, 920 de membroj, 2878 de Membro-abonantoj 
kaj 99 Subtenantoj. Entute: 3897. Entreprenoj: 64

Subtenantoj.

Kvina listo:
84. S-ro R. W. Powell, New York; 85. S-ro W. W . Carpenter, 

Escondidos, 86. S-ro Rud. Selge, Tallinn; 87. S-ro A. Vil’af ranca, 

Buenos-Aires; 88. S-ro Kŭrsteiner, St. Gallen; 89. S-ro A. Bowker, 

Sheffield ; 90. Fino Ada Cunningham, Bollington ; 91. S-ro H. Holden) 

Rusthall; 92. S-ro W. H. Beattie, Eastbourne; 93. S-ro E. e! 

Turner, Wisley; 94. S-ro D. Thomas, Cardiff; 95. S-ro H. Bon- 

nevie, Kristiana; 96. S-ino F. A. de Jara, Mexico; 97. S-ro Gibbs, 

Durban; 98. F-ino A. Leavitt, Washington; 99. S-ro E. Garda, 

Madrid.

Garantia kapitalo.
Dua serio.

Frankoj

Antaua listo 2100

8. S-ro Robert I. Clegg, Chicago....................................  300

2400

Ni rememorigas, ke ĉiu atesto de Ia dua serio kostas 300 Fran

kojn, svisa valoro. Oni povas ĝin pagi ĉu en unu sola fojo, ĉu en

tri jaraj partoj po 100 Frankoj, ĉ iu  akirinto de atesto de la Ga

rantia Kapitalo farigas Dumviva Membro de UEA, sekve bezonas 

pagi nenion plu por Ia kotizo aŭ la abono al la gazeto, kiaj ajn 

estos la prezoj.

Donacoj. — Por helpi al la financa stato de UEA nia komi

tatano S-ro Fritz Rockmann en Magdeburg proponis ke la Dum

vivaj membroj pagintaj 125 Fr. oferu kotizon de Membro-Abon- 

anto aŭ Subtenanto por la nuna jaro, egaligante la perdon kiun 

havas la kaso pro la senvalorigo de la mono. Favore respondis 

al la alvoko forsendita dum marto la jenaj dtimvivuloj sendinte 

la kotizon laŭ la koncerna tarifo. Ni sincere dankas al ili, atenti

gante ke iliaj rajtoj neniel estas tuŝataj; sekve ni konsideras tiun 

oferon kiel libervolan donacon.
S-ro Kawecki, Danzig; S-ro Holmes, Bradford; S-ro Goodliffe, 

Purley; S-ro Coxe, Ozendyke; S-ro D-ro Moser, Ruegsau; S-ro 

Rollet de 1’Isle Paris; S-ro Barnes, Brackley; S-ro J. F. Dinslage, 

London (Subtenanto); F-ino E. M. Bartho!omew, Letchworth; 

F-ino F. M. Bartholomew, Letchworth; S-ro Fritz Lucas, Bad. 

Homburg; S-ro Hans Poensgen, Kaiserswerth; S-ro Alexander 

Hay, Wallasey (Subtenanto); S-ro J. Bredan, South Croydon; S-ro

H. S. Donker, Amsterdam ; F-ino Nella Boon’s Gravenhage; S-ro 

Charles Brunet, Bordeaux; S-ro Bayes, Nevvfound Pool (Subte

nanto); S-ino Alice Farges, Lyon; S-ro L. Poncet, Lyon; S-ro 

Gabert, St. Etienne; S-ro Christen, New York; S-ro Carter, Bro- 

oklyn N. J. (5 funtoj sterlingaj); S-ro T. P. Oandell, London; 

S-ino M. C. Oillet, Banbury (Subtenanto); S-ro R. Maraury, San 

Fernando; S-ro Henk Goemans, Konstantinoplo; S-ro Walter 

Oieseler, Weissensee bei Berlin; S-ro Cyrill Voros, Budapest. — 

Specialan dankon ni ŝuldas al nia malnova kaj maljuna Dele

gito en New York S-ro D ro Silbernik kiu bonvolis dum pluraj 

jaroj pagi kotizon de Subtenanta membro, estante jam Dumviva 

membro.

Delegitoj. — Delegitoj estas elektitaj en jenaj lokoj:

Aschmeritz ^ehoslovakio). — D.: S-ro Theodor Kilian, instruisto. 

Boulogne-sur-Seine (Francio). — D .: S-ro Horace Cotelle, banko

ficisto, 51, rue de Ia Mairie.

Ismail (Rumanio, Bessarabio). — D .: S-ro Leo Ĥarlano, Calea 

Bolgradului 37.

Karhula (Finnlando, Helila). — D .: S-ro Paavo Kauppinen, kristal- 

rafinisto. V D .: S-ro Edvard Koivistoinen, kristalrafinisto. 

Konvino ^ehoslovakio, Silezio). — D .: S-ro Henryk Baranek, 

mineja oficisto, Polca 48-plask uczynski. V D .: S-ro Rudolf Z. 

Kobiela, universitatano, Karwina 163.

Kralupy n. Vit. ^ehoslovakio). — D .: S-ro Olda ŝreiter, lokomo

tivestro, Lobeĉek 102.

Lampedusa (Italio, Girgenti). -- D .: S-ro Orazio Di Maggio, eks

portisto de spongoj.

Larvik (Norvegio). — D .: S.-ro S. Engesgaar Christie, redaktoro. 

Lavice ^ehoslovakio, 2upa Tekov). —• D.: S-ro BarthaMor.,ko

mercisto. V D .: S-ro Karol Hluĉil, profesoro, Ŝtdtne ref. 

realgymnasium.

Micholupy ^ehoslovakio). — D .: S-ro Jan Wenig, lernejestro. 

Moravany (ĈeRoslovakio). — D .: S-ro Leopold Berger, kemia 

inĝeniero Sukerfabrikejo.

Niedereinsiedel ^ehoslovakio). — D .: S-ro Josef Scolze, fabrikisto.

Haupstr. 218. V D .: S-ro Franz Mose, komercisto n-ro 79. 

Pabjanice (Polio, Lodz). — D.: S-ro Josef Konderak, advokata 

sekretario ui. Sw. Rocha 23. V D .: S-ro Wladyslaw Godlevski, 

oficisto de Ruĝa Kruco, ui. Sw. Jana 12.

Petfvold ^ehoslovakio, Silezio). — D .: S-ro Josef Kania, mineja 

oficisto ŝakto „Albrecht“. V D .: S-ro Karl Kukucz, mineja ofi

cisto, Albrechtschacht.

U. Polaun ^ehoslovakio). — D .: S-ro Josef Demuth, instruisto.

V D .; S-ro Rudolf Linke, instruisto.

Poprad-Velka (ĈeRoslovakio, Slovakio). — D .: S-ro Gustav Eich- 

mŭlier, komercisto, Elisabetstr. I.

Sered (ĈeRoslovakio). — D .: S-ro Jan Kratochvilla, instruisto. 

Trzebinia (Polio). -  D .: S-ro St. Rudnicki, oficisto 2.
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Utiel (Hispanio, Valencia). — D .: S-ro Generoso Plandis, veterinara 

inspektoro, calle Ruiz Zorrilla 39.

Vendrell (Hispanio, Taragona) D .: S-ro F. Ouitart Jenĉ, PI. Dr. 
Murillo 7.

Welwyn (Garde» City) Anglio. — D .: S-ro Charles H. Edmonds, 
19. Delicoj Road.

/ lin  (ĉeĥoslovakio, Moravio). — D .: S-ino Anna Hrbaĉkova, 

privatulino, N£mesti' 59.
Sangoj:

Bolton (Anglio, Lane.). - VD.: S-ro J. R. Hall, 121, Holland St. 
A. B.

BtuarelU (Rumanio). — V D .: S-ro Ernst Grund, Calea Orivitei 3, 

..Cauciucul Continental“.

Krakow (Polio, Galicio). D .: S-ro D-ro Roman Gerlach, notario, 
Krupnicza 7.

LoveĈ (Bulgario). — D .: S-ro Ivan Ludev, jugisto.

Mŭnster i. W, (Germanio). — D .: S-ro D-ro Stricker, estro de 

provinca politika oficejo, Handeshof, Principalmarkt.

Narva (Estonio). — D .: S-ro Valerian Sergejev, lernanto, Vaba- 
duse tanav 24.

(ipova (Ĉeĥoslovakio, Silezio). — D .: S-ro Josef Kunert, komercisto 

Tanuwald-Schumburg (ĉeĥoslovakio). — D .: S-ro D-ro A. P. Kli- 
mck, ĉefkuracisto de stataj fervojoj.

Zurich (Svisio). — VD.: S-ro Herbert Hammer, I. Neumarkt 14.

La supraj elektoj farigas valoraj, se ĝis 30 tagoj post la nuna 

publikigo neniu membro protestas pro gravaj kauzoj. Intertempe 
la novaj D. kaj VD. agas provizore.

NACIAJ KUNVENOJ.

13a Brita Kongreso.

La Brita Kongreso kiu okazos Pentekoste en London enhavos 

belan ekskurson en sia programo. La Kongresanoj ŝipveturos de 

Westminster al Richmond, kie okazos tagmanĝo. La kosto de la 

kartoj estos: Ŝipveturo ire kaj revene: 4/— ; Tagmanĝo: 4/— ; 

Sipveturo kaj tagmanĝo 7/6. Ĉar estos eble arangi tagmanĝon 

nur por 400 personoj oni tuj bonvolu mendi la kartojn. La ceteraj 
partoprenantoj bonvolos mem zorgi pri ilia mango.

Xla Germana Kongreso.

Tiu kongreso okazos en Breslaŭ la 3-6 junio. Ekskursoj

okazos al jenaj lokoj kies vojaĝprezoj sekvas: Zobten (ire kaj

revene) persona vagonaro Ill-a KI. 36 MK, IV-a KI. 24 M k ; Frei-

burg (Fŭrstenstein) ire kaj revene, rapidvagonaro III-a KI. 72 mk,

persona vagonaro Ill-a KI. 56 Mk, IV-a KI. 40 mk; al Riesengebirge

(nur ire) rapidvagonaro III-a KI. 89 mk, persona vagonaro III-a

KI. 72 mk, IV-a KI. 49 mk. Belaj kongresaj sgelmarkoj aperis —

8 Mk por 100 ekzempleroj. Sin turni al S-ro Habellok, Schleier-

macherstr 19, Breslaft X. La kotizado estas 30 Mk. Samideanoj el

(^ehoslovakio (35), Nederlando, Hungario kaj Polio anoncis sian 
partoprenon.

Esperantista Parolejo

Oni laudas!

N i presigas en t i tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 
servoj plenumitaj de niaj delegitoj.

S-ro J . M. de Villa, V. Del. en Habana, Cuba, kaj lia edzino, 

dankas kore pro gravaj servoj aŭ ĝent.lajoj dum sia vojago tra 
Europo jenajn samideanojn:

Ŝ b^ : S-roj Huber, Vogel, V. D., D-ro Pezlederer, Prof.
C.hristanell, F-ino Liebenwein.

VilUich: S-roj Watzinger, Bausbach, Elbel.

S-ro /sidor Peterson, membro n-ro 13369. Eksio. Svedlando.

kore dankas Delegiton en Wŭrzburg, Germ. S-ron H. Rippel pro 

afabla helpo kaj bone plenumita grava servo.

S-ro Kreuz, direktanto de la esp. fako dela Frankturta Foiro 

dankas al la delegitoj en Ber-Rechid, Gibraltar kaj Fiume pro fa

ritaj propagando-servoj.

S-ro J . Kurbatov, Prezidanto de Transbajkala s-to «Esperanto*1 

ĉita Siberio, kore dankas a l: U. E. A., Eldona s-to „Esperanto“- 

Stokholmo, P. Nylen-Huddinge, J. Ŝapiro, Deleg. de U. E. A. 

Bialystok, E. Migliorini, Roma, J. Oulehla, Novy Bydzov, J. Taub- 

mann, Haida, E. Tamm, Del. de UEA, Nomme k. a. por la 

bonaj esperantaj^ senditaj preskaŭ senpage al ni vivantaj en mi
zerego.

„S-ro F. M ilian en Nelson, (Anglujo) pro helpo dum lia per

esperanta komerca vojaĵo tra Germanujo kaj Ĉeĥoslovakio 

varme dankas S-ron Derks (Bruxelles), S-rojn Hurler kaj Junker 

(Koln), afablan S-ron en Solingen kies nomon li ne scias**, Ge-srojn 

Kreuz (Frankfurt am Main), D-ron Ledermann kaj S-ron Honigs- 

berger (Nŭrnberg), F-inojn B. Vlĉkova kaj S. Baikova (Praha), 

S-ron Taubmann (Haida), S-rojn Keil, Keis, Marschner kaj Ge-srojn 

Bauer kaj Rohlich kaj F-inon Weinmann (Gablonz), S-ron Sunder- 

mann (Bodenbach), F-inon Renner, S-inon Heyn kaj S-ron Ranft 

(Dresden), Fratojn Leibich kaj la delegiton de UEA (Leipzig).

S-ro Poncct, Lyon dankas S-ron Habermekl, Del. en Haarlem 

pro tre afabla kaj rapida servo ne deviga laŭ la Statutoj de UEA, 
kaj cetere tute libervole plenumita.

La organiza Komitato de la Konferenco pri Esperanto en 

Lernejoj kore dankas la samideanojn kiuj bonvolis sendi materia

lon por gia ekzpozicio, S-inon Farges pro donaco de poŝtkartoj 

al la konferencanoj, la firmon Baignol & Fargon en Boulogne

sur Mer pro disdono de krajonoj kaj plumoj «Esperanto** al ĉiuj 
partoprenintoj.

Oni proponas!

S-ro A. Burgeois, (Membro n-ro 12.800) Cours d’Herbouville 
69, Lyon, proponas la jenon:

«Multaj esperantistoj jie povantaj partopreni la Universalan Kongreson eble 
ŝatus konservi memorejon. Car kutime estas eldonata arta prikongresa afiŝo, ĉu ne 
5? ef eb*e» *e ja kongresa komitato fiksus prezon de la kongresatiŝo kaj ĝin sendus 
al ciu mendonta kontraŭ meza pago. Tiamaniere multaj samideanoj posedus ne 
nur artan memorajon, sed ankaŭ trafan materialon por esperanta ekspozicio."

Noto de la Redakcio: La ideo ŝajnas al ni interesa kaj certe 
la L. K. K. atentos laŭeble tiun proponon.

S-ro James D. Sayers, Membro de UEA el New York proponas:

i ip a  en. E,sPerant?  kaj aliaj gazetoj pri la bezono de forta multmembra
ULA. M i jam antaŭe pensis pri tio. UEA faras valoran servon al Esperanto ce la 
Ligo de Nacioj kaj alimaniere. La ebleco atingi ion estas antaŭ n i; sed por pre-

Skanda kaj fortika organizajo. Konsiderante la kreskantan nom- 
ler" antaJ ia, ‘ ‘"E™ ". n' rajtus kredi ke almenaŭ dekmil personoj 

eniras UEA kiel membroj kaj abonantoj de gia gazeto. Kaj ili faros tion se per 
JU;™..*? Pe*as Mn* En Ameriko ni one uza£ metodon nomatan „cam-
"  ‘ ' ' kunigas niajn

penadas.
Z I — iV i " ,v,,u,«,s u a.tau i-o * ««manji», «e ariKurau membro; . 

multa] povas ec varbi pli. Mi promesas almenaŭ kĤn membrojn.

Respondo: La supre skizita ideo taŭgas por unufoja klopodo

ekzemple por unufoja ampleksa monkolekto, Stata pruntepreno,

helpo al suferantaj popoloj. Ĝi ne estas aplikebla al Asocio kiu

kalkulas kun difinita nombro de membroj kaj de . . . .  rimedoj.

Preferinde estas la individua varbado, buse aŭ letere. Ni dankas

S-ron Sayers pro lia bonvolo kaj plezure akceptas la promesitajn 
aliĝoj n.

S-ro J. Ravenstein Delegito en 's Gravenhage skribas:

k . n Cw‘vVnEtA. ^ e^ f il°c/eg.ule ricevf  servo petojn de fabrikestroj, komercaj finnoj, 
k. t. p. Kvankam ne estas la speciala devo de la neprufitanta delegito, akceli la 
monan intereson de eksterlanda firmo, tamen estus bone, ke Ia delekto donu sian 
plenan atenton al tiaj petoj. Estus grava paŝo antaŭen, se la industrio, la navigacio 
kaj komerco, sekvata de la posto, enkondukus Esperanton.

Tre otte iu komercisto deziras ke la delegito serĉu tau jan reorezentanton
r e s o o n d c f h Pr0(Ju^ a5°i en iu urbo "au er, tuta lan-do ! ! 3 5 ^  
respondo je tia demando estas tre malfacila, ec por sperta komercisto- pi nostulas

roU oi dC H  ko^ c a } o j ,  sed aV k a ifm u lta jn H lS S  e f f k S S i ?

s S f t t a i b S S u i j ,rovi iun' km p,“ '  kon“  ■* k* i 12
Se evidentigas, ke la rekomendita persono ne posedas tiujn ecoin. tiam la 

petinto ne plu skribos al Ia delegito kaj opinios, ke Esperanto ne utilos por H.

tiajn petojn! g tOJ tamen ue havas aam  temP°n kaj okazon por bone respondi

age ntoj ii kon M om i rr» ‘S ?  ^  '“ .Esperanta jurnalaro interrilatigi spertajn
n  firmoj. Estus dezirinde, ke vi aranĝu specialan rubrikon

r .,^ r 0 f.e r .c ^ . 1  k‘°  far« “  Pro ,i‘°  P”  »•* ) » " “ ><>



S A K O
Gvidanto: Fr. Hdĵek, Praha-Nusle, Premyslovo nabi1. 3%. ĉefio*l

Ĉion kio koncernas Sakon, sendu senpere al la gvidanto.

Problemo N-ro 34. Problemo N-ro 35.

H. T. Bailee, Lo*-do". P. Datey.
(Originalo.) (Reproduktejo)

le. La delegito, kiu ne kapablas bone respondi, povus konsili al la petanto, 
regule anonci en via organo sub nomita rubriko. Tiamaniere li estus liberigata 
de tasko, ne tadle plenumebla. . . . . .

2e. La firmo, servanta agenton, atingos multe p li da persono) en diversaj
landoj je pli avantaĝa maniero. „ , , , , .

3e. Komerca agento, kiu volas vendi pliajn artiklojn, nur bezonas esplori
tiun rubrikon. , . ,

Ml opinias, ke via organo havus pli gravan intereson kaj aspekton, se vi 
enpresigus tiajn praktikajn komercajn anoncojn. Kiam tiaj anoncoj atingos sian 
celon, la komerco (en plej vasta senco de Tvorto) iom post iom postulos la konon 
de nia lingvo ĉe sia oficistaro kaj el tio rezultus, ke la komercaj lernejoj devus 
enkonduki Esperanton en siajn programojn.

Respondo: La propono de nia agema Delegito certe estas 

atentinda -, dependas de la venantaj anoncoj ĉu la apartigo pravigas 

Al niaj Delegitoj ni rekomendas tiun proponon je specialaatento.

FianĈiĝoj. — S-ro Imeldi Quirino en Genova (Italio) kun 

fraŭlino Eugenio Ferraris, Esperantistino el Genova.

S-ro Cz. Pruski, Del. de UEA en Siedlce (Polio) kun F-ino 
Irena Grabowska.

S-ro L. Zaegel el Dijon kun F-ino Maniere.
Edzigoj. — S-ro Francisco Guitart feni, Del. en Vendrell

A *• f . V i  .  0  %  ■ /  > « * ^  * f  * A V ' ’/  • P i ̂  M» i  i * J» .  W AK  ̂ ^  ‘ »■

(Hispanio) kun F-ino Pepita Guitart Palan el Bolivar (Argentino).

S-ro Wilhelm Ludwig tn  Warnsdorf (Ĉefioslovakio) kun F-ino 

Marie Goth

S-ro Testud, Del. en Firminy kun F-ino Picg.
S-ro R. Evrot, profesoro de filozofio en Bonneville (Haute 

Savoie) kun F-ino Jeanne Mailluchet en Lyon.

Honorigo. — S-ro Jozef Litauer, V. D. en Warszawa estis 

nomita Vicprokuroro de la Varsovia Tribunalo.

Blanko matas per la 3-a movo 

N-ro I.

H. Rinck, Barcelona.
(„Schwelr. Sc^achzcitung 1922“)

Niaj Mortintoj

Kun bedaŭro ni ricevis informon pri la morto de jenaj sam

ideanoj. Al iliaj familioj ni sendas la esprimon de niaj respekt

plenaj kondolencoj.

D-ro Ostrovski, tre malnova esperantisto, konata de multaj 

samideanoj mortis en Jalta.

Komandanto Fauvart-Bastoul mortis 76jara en Dijon. Li 

verkis Esperanto-Ŝlosilvortoj kaj multe laboris por Esperanto.

D-ro Mark Pavlovits, jugisto mortis 65 jara en Timiŝoara 

Rumanio. Li estis fervora esperantido, iama Del. de UEA kaj 

ĉeestis la Sepan Kongreson en Antvverpen. S-ro A. Bambach deponis 

kronon sur lia tombo kaj faris funebran paroladon en Esperanto.

Rev. John Anderson en Corstorphine mortis IOI jara. Li estis 

la plej aga esperantisto en la mondo. Li komencis la lernon de 

Esperanto kiam li estis 85jara kaj havis ĝis sia morto grandan 
intereson por la movado.

Felipe Sellick mortis 66jara. Li estis iama prezidanto de la 

Grupo de Liverpool, ĉiama entuziasmulo kaj fidela amiko de Espe

ranto. Dum ĉirkaŭ 30jaroj lilaboris ĉe la magazeno de Philip Son 

Mephevv en kiu li enkondukis kaj estris esperantan fakon.

D-ro Karl Radlmesser dentkuracisto mortis 59jara en Rzes- 

zow Polio. Li estis fervora samideano.

Simo P. Simonov ŝatata kaj senlaca pioniro de Esperanto 

mortis en Pteven. Li postlasis testamente sian riĉan esperantan 

bibliotekon al la urba publika legejo.

Giovanni Pedrazzini, patro de nia tre fervora samideano Ste

fano Pedrazzini kiu jus elmigris al Meksikio mortis en Monaco 

(Princlando). La mortinto ne estis esperantisto, sed favore rigar

dadis nian movadon kaj subtenis ĝin. Li estis tre agema kaj multe 

helpis la progresemajn iniciatojn de sia lando. Dum multaj jaroj 

li estis urbestro de Locarno kaj deputito ĉe la Tiĉina parlamento. 

Lia ĉerko estis transportita el Monaco al Locarno; ci-tie la 

enterigo estis solena. La esperanta grupo partoprenis oficiale je 

la funebra ceremonio portante ia esperantan flagon. CG.
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REKLAMO
Nur anoncoj kun samtempa pago esta* notataj. Ni akceptas la anoncojn laŭ 

la disponebla loko kaj ne povas garantii la aperon en difinita N-ro. Ni ne sendas 

provnumeron kaj rekomendas al la anoncantoj aboni nian gazeton. Ni ne akceptas 

respondecon pri la sekvoj de anoncoj.

KORESPONDADO

T A R I F O :  Unu enskribo (la adreso kaj ne pli ol 5 vortoj): 
Fr. 0.75. — Por ĉiu plua linio (=  IO vortoj) Fr. 0.50.

Unu enpreso en nacia mono: Aŭstrio 50 K r., Belgio 1.50 Fr.; B ritlando7'/.d .» 

Bulgario IO Lev.; Ce Oslovakio 5 Kr.; Finnlando 4 F. M .; Francio 1.50 F r.; 

Germanio 5 M k.; Hispanio I F .; Hungario 30 K r .; Ita lio  2 L.; jugoslavio  IO Kr.; 

Nederlando 40 Cent; Pollando 100 M .; Skandinavio I K r .; Svislando 0.75 Fr.; 

Usono 0.15 Cendoj. — Kie la aĉeto de respondkuponoj estas ebla, oni sendu tiajn. 
(Unu enskribo *■ 4 respondkuponoj.)

M ALLONGIGOJ: L =  letero. PK =  postkorto. PI =  post
partoj ilustritaj. PM =  poŝtmarkoj. bfl =  poŝtmarkoj sur bildflanko. 
k. ĉ. I. =  kun ĉiuj. landoj. Esp-ajo =  Esperantano.

Atentigo!

La personoj anoncantaj havas ia moralan devon respondi almenaŭ unufoje 

al la ricevitaj petoj, klarigante ĉu ili deziras ati ne deziras daŭrigi la korespondadon. 

Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al ia internacia 

korespondado per Esperanto.

Austrio.

VVien VI. — S-ro Marie Bauer, Schmalzhofgasse 5, PI, bfl, PM- 

VVien VI. — S-ro Schmitt Anton, Oumpcndorferstr. 39, PI, k. ĉ. I.

VVIen VI. — S-ro StUber Jobann, Oumpendorferstr. 39, PI, k. ĉ. 1.

W ien VI. — S-ro Focher F ruu , Oumpendorferstr. 39, kun fraŭlinoj k. ĉ. I.

VVien VI. — S-ro Kornfeind Emerich, Bŭrgerspitalg. 13, PI, k. ĉ. L 

Wlen VI. — S-ro Riesel Michael, Oumpendorferstr. 39, PI, k. ĉ. I.

W len VI. — S-ro Pechmann, Oumpendorferstr. 39, PI, k. ĉ. I.

VVien VI. — S-ro Marzendorfer Felix, Oumpendorferstr. 39, PI kun fraŭlinoj. 

W ien VI. — S-ro Felico Marzendorfer, Oumpendorferstr. 39, PI, bfl, PM.

Wlcn VII. — S-ro Eckert Robert, j. Stieftgasse 8, P I, k. ĉ. L 

Wlen VII. — S-ro Podra$ky Rudolf, Neubaug. 51/32, PI.

VVien VII. — S-ro I)obrozemsky Franz, Halbgasse 3, PM, PI.

VVien X. -- S-ro Alfred H iri, Inzersdorferstr. 81/14, PI, bfl, PM.

VVien, 13 4. — S-ro Josef Kolnhofer, Zehetnergasse 37, PM. PK. Esp. Oaz. ne 

respondas senvalorajn PM. Vidu rubrikon „!*etoj kaj proponoj".

VVien X III 4. — S-ro Ernest Fleblger, Hackingerst. 45 7, PI, PM, fotografaĵojn. 

VVien XV. — S-ro Heinrich Stepan, Kranzgasse 14,6, PI, bfl, PM.

VVien XVI. — S-ro Aust Otto, Masnerstr. 21, PI.

VVien XVII. — S-ro Oustav L6roy, Audergasse IO, PM, k .ĉ .I. (serioze).

VVien. — D-ro Albert Engler, dentkuracisto, I, Wollzeile 22, PM.

Belgio

Antwerpen — S-ro D. Dielen, instruisto, Pioenstr. I Berchem, L, PK, bfl esp-ajoj.

Britio

Bournemouth. - S-ro H. Stay, „Sunnyside" Uoodside Road, 24 jara instruisto, 

L, PK, PI, k. t . I.

Bradford. -  S-ro Edwin Smith, studento, 32 Oladstone Street, L, PI (kun gefrata j). 

London N. N. 2. -  S-ro Cecil Croft, 51 Villiers Road, Willesden Green, PM, L, 

PI, k. t . I. (precipe kun fra tino j!.

Preston. — S-ro Nftel Binstead 8, Merscheil St., L (precipe pri senkulturaj floroj).

CeRoslovakio

Brno. — S-ro F. Medek, (.''.eska ui. 6. PM k. Ĉ. I., PI kun ekstereŭropanoj. 

Jflgerndorf (Silezio). -  F-ino Nesti Schmidt, instruistino, Hauptstr. 69, L, PI,bfl. 

Mor. Ostrava. -  S-ro FrantiSek Kos, Miliĉova 4, PI, k. ĉ. I.

Poprad—Velka, Slovakio, Oes-oj Eichmŭller, Elizabetstr. I., L. (pri naciaj man

daloj kaj kuiratoj).

Praha II. — S-ro Jaroslav Rŭliĉka, bankoficisto, ZahofanskĴ 5, PI k. ĉ. I. (gazetojn). 

Praha. — S-ro Inĝ. B. Molnar, poStfako 2*4, L (pri okultismo).

PHvoiec I I ,  poŝto Blfiejov, apud Plzeft. -  S-ro Antono Vlasik, PI, bfl, PM, 

kun gejunularo de tuta mondo.

PH vo iec 34, poSto Blfiejov apud Plzeft. — S-ro Antono OŬtter, PK, PI kun ge
junularo.

Estonio

Haapsalu. - S-ro Joh. Tamverk ne plu kolektas PI, PM.

Tarto . — S-ro Alfred Sover, Kaida 17, PI kun ekstereŭropo. Eŭropo : nur popolaj
kostumoj. * • ' v •

Finnlando

Fredriksberg. —- S-ro Kaarlo Kaijansaari, L, PI, k. ĉ. i. (precipe kun fraŭlinoj). 

Helsinki. — S. S-ro Viheriasaari, Porthanink 8, L, PI.

Helsinki.”— S-ro U. Koivisto, Hameenk. 8, L, PI.

Joensuu. — S-ro Paavo Airaksinen, kontoristo, L, P I,PM , k. ĉ. I.

Karisalm i. — S-ro Eero Kakkonen, PI, k. ĉ. I.

M ikkeli. — S-ro E. Mansikka, PM (k. ĉ. I.), PI (ne kun Eŭropo).

Unslkaupnnki. — S-ro K. Walovuori, komercisto, PM.

Francio

Abbeville (Somme). — S-ro Furcy Racine, 8, rue de la Tannerie, PI (PM kun 

novaj kolektantoj).

Paris. — S-ro F. Brienne, IO, rue de Belzunce, PI, PM, k. ĉ. I.

Salnt-Sulplce (Oise). — S-ro Andrĉ Leroux, L, PI (kun gejunuloj).

Sens (Yonne). — S-ro F. Dupuy, 8 rue Victor-Ouichard, PM, PI.

Sens (Yonne). —• S-ro Armand Oillot, 10Quai de 1’Entrepdt, PI, PM, L, PK, k.Ĉ.I.

Germanio

Bad Reichenhall- — S-ro Kurt Eberlein, Volksbank, PM.

Halle a. Saale. — S-ro Rudolf Strauss, Scharrenstr. 10/1, L, PI, bfl, k. ĉ. I. 

Helmstedt. — S-ro Erich Lŭer, Henkestr. 36. PI, nur popoltipoj, multkoloraj. 

Magdeburg. — S-ro Erich Zeigert, Schamhorstrasse 8, PI, bfl, PM (belartaj ga

zetoj, artaj fotografaĵoj kaj violonnotoj).

Z ittau  (Saksio). — S-ro Ali Akber, Antonio Ehm, Inn. Oybinerstr. 9, PI, L, PM’ 

Esp. gaz., papermonon, k. ĉ. I. precipe kun mezmarlandoj en Eŭropo, Afriko, Azio.

Hispanio

Oerona. — F-ino Luisa Bargas, instruistino, Escolas Plas n-ro 2, L, PI, PM, gaz. 

k. Ĉ. L

Hungario

Budapest. — S-ro Fenyes Zoltan, Dob-u. 5/II, PK, PM (rekomendite, sendu unue). 

Kecskem tt. — S-ro F. Berkovics, Szegedi ut. 7, PI, L esp-aĵoj k. ĉ. I. (pri arto, 

literaturo, socialismo, filozofio).

Italio

Firenze. -  Capit. Michele Liveran! via S. Oallo 77, PI, naciajn ilustr., gaz., 

fot-aĵojn.
Lampedusa (G irgenti). — S-ro O . Di Maggio, PI de famaj homoj en ĉiuj branĉoj 

de aktiveco kaj ideoj.
Udlne. — S-ro Maresclallo Capo, Luigi Rubetti, Distretto Militare, PM, k. ĉ. I. 

(nur kun seriozaj filatelistoj).

Nederlando

Am sterdam  — S-ro N. A. Zilver, P. O. B. 1055, PK, PM (escepte ĈeBoslovakio). 

Culemborg. — S-ino N. Bonhof — v. d. Oeer, PI, k. ĉ. I.

Pollando

Bialystok. — A. Ajzenszmidt; Fabryczna 19, PM, papermono (interi., vend.). 

BlaIystok. — S-ro J. Ajer, Skrzynka Pocztowa 53, L, PI, bfl, papermono. 

Bialy8tok. — S-ro S. Ripp, Fabryczna 5, interi., vendas pm., papermonon.

Lodz. — S-ro M. Dembinski, Zachodnia 66, k. ĉ. I. PI, L (prefere kun perfektuloj). 

Lodz. — S-ro M. Vinograd, Piotrkowska 60, PI, bfl, L, PM, k. ĉ. I.

Ruslando

Moskva. — S-ro V. A. Suhobokov, Pjatnickaja 28 kv. 21, informas siajn estintajn 

korespondantojn ke H deziras rekomenci korespodadon kiel antafie.

Rostov na  Donu. — S-ro Alexander Trofimoviĉ Samojlenko, studento, Instituto 

Komercia, L, PI, gaz., k. ĉ. I.

Svedio

SkabeisjS . — S-ro Ture Hakansson, instruisto, Hyltarp (amatorajn fot-aĵojn, ma

gazenojn? (eble revuoj? Red.), PI, L , k. ĉ. I.

Svislando

Lugano-Paradlso. — F-ino Aurelie Cappello, PI (naciaj kostumoj, vidajoj, ka

tedraloj).

Lugano. — S-ro Aloysio Cappello, Dir. de la Jurista Societo „La  Difesa", via Ma- 

ghetti 2, PI, PK, PM, esp-aĵoj kaj fotografaĵoj (sportoj, belartoj, pejzago] k. t. p.).
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Ameriko

Monndsville, W . Va (Usono). — S-ro Herbert M. Scott, 1312 Purdy Ave, kun

redaktoro de Amerika Esperantisto, PM. k. ĉ. I. prefere kun malnovaj filatelistoj. 
Ne sendos unue.

Panam a (Cana! Zone). — S-ro E. A. Young, 30, L (pri agnostikismo, terkulturo, 

laktfarmado). Rifuzos PI P M , monerojn k. t. p.

Philadelphia (Usono). — S-ro W  ashi n n ton Hudson, 4312 Aspen st. Precipe kun 

Orekujo, Bulgario, Ruslando, Finnlando, R um an io , Sudameriko pri sciencaj, po
litikaj temoj nur seriozaj leteroj. P. I.

Philadelphia (Penn.). — S-ro A. Mitchell Shumate, 5026, Cedar Ave, PI, PM. 

Philadelphia (Pa). — S-ro John A. Stover, 1217. So Peach St. W . PI, gaz. fot. 
(esp. angl. hisp.).

Aŭstralio

Sydney (Aŭstralio). — F-ino Minnie Freely, „Canberra" Rocky Pt. Road, Kograk, 
PI, L, k. ĉ. I.

Havvthorn (Victoria). -  S-ro E. J. Cox, 24 Illawarra Road, PI.

Azio

Kioto. — S-ro Ichiro Shirai 4-636, Minamimonzen-cho, Shokokuji, L, PI, ga/, 
esp-aĵoj k. ĉ. I.

JUNULA KORESPONDADO

Por Cl tiu rubriko rezervata a! junuloj maksimume 17-jaraj oni bonvolu 
indiki la aĝojn.

Leipzig. — S-ro Cl. Streidt Lindenaŭerstr. 43 PI por 14 jaraj gekursanoj.

PETOJ K AJ PROPONOJ

T arifo : Unu linio (=  IO vortoj) Fr. 0.50. Antaŭa pago.

En nacia mono: Aŭstrio 50 Kr.; Belgio I Fr.; B ritio  5 d.; Bulgario 8 Lev.; 

ĈeRoslovakio 4 Kr. ĉ .; Finnlando 3 F. M .; Francio I F r.; Oermanio 4 M .; Hispanio 

0.75 P .; H ungario  20 Kr.; Ita lio  1.50 L ;  Jugoslavio 8 Kr.; Nederlando 0.25 FI.; 

Polio 100 M .; Skandinavio 0.75 Kr.; Svisio 0.50 Fr.; Usono 0-10 D. — (Kie la aceto 

de respondkuponoj estas ebla, oni pagu per ili:  I respondkupono =  20 centimoj.)

Al ciuj I — 500 adresoj de japanaj kolektantoj (neesp.) de PI, PM, ktp. estas al

donitaj al BES-adresaro (4a eld.), kiu aperos en majo. Prezo: Sv. fr. P50. Por 

Aflstr. Polio, Hung. 50“/„ valutrabato. Mendu ĝin TUJ, se vi voias ĝin certe havi.

— K. jelinek, Prihr. 60, Vinohrady, ĈeRoslovakio.

Angia lingvo. — Se vi scias ĝin bonvolu informi min per PK. por statistikaj 

celoj, kaj diru ĉu ĝi estas facila por vi, nomu malfacilaĵojn, ankaŭ diru ĉu ĝi 

estas populara en via lando. C. Webster, 4 Oayton Road, Hampstead, London 
N. W . 3, Anglujo.

Aperis : „L a  malbonaj flankoj de sporto". Unu ekz. kostas afrankite 0-75 fr. aŭ 

belg. frank., 1*25 it. liro j; 0 30 sv. frank.; 3 50 Ĉefiosl. kr. 0-25 sved. kr. Bonvolu 

mendi antaŭ pagante ĉe J. Vahtkerl, Postkontor, tuba 15, Tallinn, Estonio.
___ ____ _____ ___  __

Aŭstriajn postm arko jn ! Ĉu vi jam ĉiujn posedas? Ne? tiam skribu al la suba 

adreso! Mi liveras ĉiujn aŭstriajn poŝtmarkojn pli malkare ol ĉ iu ! Ĝenerale nur 

50•/. de la katalogprezoj de Michi aŭ Yvert kaj Tellier. Kontraŭ referencoj mi 

ankaŭ sendas belajn elektaĵojn de aŭstriaj kaj alilandaj poŝtmarkoj. Josef Kolnhofer, 
Wien, 13./4. Zehetnergasse 37.

ĈeKosIovakio. — En franca familio kun kvar geknaboj estas dezirata ĉeBoslo- 

vaka junulino helponta por lavado kaj mastrumado, ne por kuirejo, vojaĝo pa

gota, 50 frankoj monate. S-ino Ffe ure, IO, rue Oallois, Bourg-la-Reine (Seine).

EDZIĜO . La konata astrologisto, sinjoro J. Rabestana, (la mistera viro, kiu en 

1920 antaudiris Ia mortigon de la fondinto de Portugala Respubliko kaj aliajn 

Portugaliajn okazaĵojn), jus malkovris la solan kaj neerareman sekreton por esti 

bonsukcesa en feliĉa edz(in)iĝo kaj eviti malfeliĉan edz(in)tĝon. Ĝ i estas scienca 

laboralo facilkomprenebla por ĉiuj personoj. Bonvolu sendi vian naskigodaton 

kaj IO (dek) svisajn frankojn aŭ laŭkurzan egalvaloran sumon en monspeco} (bank

notoj) vialandaj kaj vi tuj konos la potencan sekreton, kiu feliĉigos vin en la 

edz(in)iĝo. Mi korespondas, laŭvole en Esperanta, franca, angla kaj portugala 

lingvoj. — Rua Pascoal de Melo, 103, l-.o — Lisboa — Portugalio.

F ilate listo j. — S-ro Otto Sandrock, Kahrstr. 47, Essen-Ruhr, Germ. interŝanĝas 

PM laŭ Michel 1922 K. ĉ. I. Krom Francio kaj Estlando. Ne sendas unue.

F ila te listo , kiu sendas al mi 100—500 poŝtmarkojn, al tiu mi sendos samvalorajn 

hungarajn markojn. Ne sendas unue. ZoltSno Sz£kely, Budapest VII., Erzsĉbet- 

korut. 16.

F ilatelisto.. — 200 bonegajn malsamajn PM kun 3000 aliaj diversaj ml sendas 

kontraŭ IO francaj frankoj. Brienne, IO, rue Belzunce Paris.

F ilate listo j. -  S-ro Kiril M an d o j ui. Kniaz Aleksandr 55. Plovdlv (Bulgario), 

vendas p. m., katalogo senpage.

F ila te lis to j! Kiu sendos al mi 50 malsamajn, nedifektitajn kaj netruitajn post

markojn el sia lando, al tiu mi sendos saman kvanton da finnaj poŝtmarkoj. Skribu 

klarajn adresojn! A. Ursanovltz, Karisalmi, Finnlando.

F ilatelistoj. — Kontraŭ 5 svisaj frankoj mi sendos kompletan neuzitan serion de 

danzigaj poŝlmarkoj. Arnold Neŭmann, Oliva, Steinstr. Danzig.

.H om ara  interkonsento"serĉas kontraŭnaciemajn, liberpensajn korespondantojn. 

Skribu al S-ro K. Behrle, Stralauer Allee 20, Berlin O  17 (Germanio).

Kiu sendas 200 nedifektitajn ordinarajn PM ricevos la samvaloran kvanton da anti

kvaj aŭstriaj kaj hungaraj PM. Mi preferas ekstereŭrop. Sendu unue. Hahn, 
W ien IV. Argentin. 53. Aŭstiio.

Ne estas supernatura povo, ĝi estas studajo pri la vivo kiu montras ekzakte, kiel 

vi povos atingi la triumfon el viaj talentoj, sukcesigi en viaj negocoj, societoj, 

distingi viajn sincerajn amikojn de la malbonaj, ekkoni personon taŭgan por feliĉa 

edziĝo kaj esti konscia formanto de via propra sorto. Sendu skrlbajon kun tago, 

monato kaj jaro de vla naskiĝo, ĉu vi estas viro aŭ virino kaj 3 ŝiilngojn, 3 fran

cajn fr., aŭ tri hispanajn pesetojn per poŝtmandato, ĉeko, banknotoj, afi iu ajn nacia 

mono samvalora, per rekomendita letero adresata al Flno Laura de Jesus Buenos- Al rea. 

Str. Calcada de Arroyos 71. Lisbja, Portugalio . Oni korespondas esperante, angle, 

france, hispane kaj portugale.

N ovajn aŭstria jn  poŝtm arko jn  liveras por la nominala sumo kaj 20-/. plialtiĝo 

en ĉiu nombro al ĉiu samideano Josef Kolnhofer, Wien, 13./4. Zehetnergasse 37.

Peto. — Kiu kunvenigus min al Helsinki? Kiu helpus al mi atingi Helsinki? 

Loĝejo en H. jam prizorgita! Mi estas juna 21 jara komercisto kaj loĝas en 

Germanio. Dresden A. 19. Schandaŭerstr. 12. Bruno Beckmann.

Poŝtm arkojn  mi interŝanĝas. Sendu rekom. almenaŭ 50 PM de via lando kaj vi 

ricevos saman kvanton da ĉeHoslovakaj PM. Jui. Boĉoun, Brauni u Jilemnice, 
ĈeKosIovakio.

Poŝtm arkoj. -  Sendu al mi 100-300 PM miksitajn de via lando kaj ml sendos 

la saman kvanton nederlandan. E. L. Tintelman Aanslagweg A. 436. Bome Ove- 

rijsel, Nederlando.

Serioza intersango. — Poŝtmarkserioj, poŝtkartaroj, papermono, moneroj. — 

Profesoro Josĉ Ventura-12, Roteros, Valencia (Hispanio), gvidanta Universtatan 

kurson. Nepre respondas. Malakceptas bagatelojn.

Socialisto j. — La laborista grupo „Wilhelmshaven‘* deziras korespondi kun labo

ristoj kaj socialistoj en Ĉiuj landoj. Max Starke, Kaiserstrasse 85. Wilhelmshaven

Germanio.

SuHobokov V. A en Moskva Pjatnickaja 28, kv. 21 informas alajn estintajn ko

respondantojn ke Ii deziras rekomenci korespondadon kiel antaŭe.

Trambiletoj. — Mi kolektas ĉiulandajn malnovajn trambiletojn. Kiu sendos al mi 

kelkajn ricevos panoraman karton de mia urbo. Oustav Vrba, Zengrova 42, Vit

k o v i ,  Ĉefioslovakio.

INTERNACIA KOMERCO

T arifo : sama kiel «Petoj kaj Proponoj*.

Berlin. — Ĉiuj komisioj estas zorgeme prilaborataj de F-ino Martha Rabe. Ban- 

delstrasse 45 P. A. 21.

ĉiuspecajn  fabrike jo jn  deziratajn el Oermanio vi je fabrikprezoj aĉetos per Inter

nacia komercagentejo Emil Krempler, Sebnitz I. S. Centro de Industrio. Aldonu al 
demando respondkuponon.
— — m » m  m . ,  i i i .................... i i . . . »  —  i .  —  .  ■« .  . . .  i i .  . . . . .  . . .  .  --- -- ----- _  _ ---- — ----- - — — - - - -  ------  ^  n _ ;  ̂̂

Kuba. -  Eksporto kaj Importo de komercajoj: S-ro Fructuoso Fernandez, ko

mercisto, 24 de Febrero 15—17, Matanzas (Cuba).

M aŝinoj. — Ĉiujn maŝinojn por agrikulturo kaj industrio vendas, aĉetas kaj peras 

Ferdinand Jochmann, komercisto de maŝinoj Pihl bei Haida (Ĉefioslovakio). Per

anto de mondfama nordbohema vitroindustrio.
■ mm i ■■ ■■ i ■■■» ■■■ ■■■ ■ ■' ■■ —  i.......  — ■ ■ a ■- ■ ■ ■ ■ ,  ■ ----- . . .  ------ . -----  _  _ . . . . . . . . . . .

Negocojn ĉiuspecajn peradas Edgar Roitzsch, Sebnitz in Sachsen (Oermanio). 
Vidu reklamon._______________

Plateno-metalon aĉetas k. vendas (nur progrande k. laŭleĝe) Oeorg Reimann, 

Mockfrnstr. 71, r. HI, Oermanio (helpantoj ĉiulande serĉataj).

Pri moraleco. — Aĉetu: „L a  Principo de la Movado por Ĉasta Vivo", plikiarigita 

el ideala kaj praktika vidpunktoj. Tradukis: C. J. Roskes-Dirksen. Prezo: fr. 0.25, 

afrankite fr. 0,30, rekomend. fr. 0,45. Rabato por kvantoj. Havebla ĉe D. Roske», 

van Loostr. 68. den Haag (Nederlando).

Spongoj kaj salitaj sardeloj. Produkto kaj eksporto S-ro Salvatore Di Maggio- 

Lampedusa (Italujo).
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ĈIUN  KRUDAN M ATERIALON ĈIUN  TEKNIKAN N OVAJON

ĈIU N  PRODUKTAjON

P liaj informoj estas senpage sendataj de ^ADM IN ISTRATION DE LA FO I  RE, HOTEL D E  VILLE, LYON
L A  u n i t o  IIE L T O S  I» Olti:,S r o  MIAN E.\ K!Sl*r.RA.VTO.

Svisa Ĉokoladeksporto |
Sen dajoj ĉiulanden per rekomenditaj poŝtpakajoj je fabrikprezoj A 

fiksataj de la ..Svisa ĉokoiad-Fabrikantaro“. Informojn kaj prez- \ 

aron petu de S-ro A r t u r o  M a r t e l a t a ,  Lugano, Svisio f

Dokumentaro

trau: iu  Kespondkuponoj stampitaj au 2 Fr. (svisaj) ĉe = 

Universala Esperanto-Asocio, 12 Boulevard du Theatre, I
Geneve. t

«MIHBIHHl#MHUmUIH#illlllBHWH#HHHmiHl#tIHIIIimili#lUIHH8lll»HllUmHHl#HtlHlB 
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A L I G I !  T U J
A L L A

XIV. U N I V E R S A L A  K O N G R E S O  D E  E S P E R A N T O
H E L S IN K I — FIN N LA N D O  8—16 Augusto 1922

JUS REAPERIS

Korsa lernoljtro
de D-ro Edmond Privat

Iau praktika parola metodo —  4a eldono. Prezo: 9 MK

por altvaloaj landoj 13,50 MK.

Originala rakonto. Facila legolibro. Necesega komplemento al 

iu ajn lernolibro. Prezo: 5 MK, por altvaloaj landoj 7,50 MK.
Esperanto-Verlag Berlin S. 59

Edgar Roitzsch, Sebnitz i. S
(Germanio)

Fabrikejo de

artefaritaj floroj, fruktoj kaj folioj, ligitaj aŭ unuopaj 
por ornamo de ĉapeloj, dekoracioj kaj tombgirlandoj

FLORAKCESORAĴOJ
Norvega komercĝardenisto sercas reprezentadon por 

s  kreskajoj, semoj, artefaritaj floroj, rubandoj por kronfarado, 

de la 6a kongreso de UEA en Hago 1920 kiu en I  PreParjtaj kreskajoj, funebra-aranĝaĵoj, korboj kaj aliaj ak

ti havas interalie biografion pri H . H odler; bele presita i  cesora)oj por la ^ardenistaj kaj kronfaristaj metioj.

B *j?0paĝa 15,/3X  liV g cn i estas ricevebla kon- i  O n i korespondas germane, france, holande, flandre sed

preferas Esperanton.

Proponojn kun prezoj (event. kun specimenoj) oni sendu al

Chr. Larsen, ^ardenisto, 

Trondhjem. Norvegio.

PRESEJO .POLIT IKA ., PRAHA, ĈEĤOSLOVAKIO.
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